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Resumo



Resumo 

DANIEL, B. F. Análise pós-cirúrgica da qualidade de vida e sobrecarga do 
cuidador de crianças e adolescentes submetidos à hemisferotomia para 
tratamento da epilepsia farmacorresistente. 119f. 2022. Dissertação (Mestrado) - 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Ribeirão 
Preto. 2022. 
 
Introdução: Na população pediátrica, estudos prévios demonstraram que a 
hemisferotomia pode remitir as crises epilépticas em 52 a 90% dos casos. Além dos 
altos índices de remissão, a avaliação da qualidade de vida (QV) e da sobrecarga do 
cuidador podem igualmente mensurar a efetividade da cirurgia e desmistificar os 
riscos e déficits inerentes ao procedimento. Objetivos: Avaliar a QV e a sobrecarga 
do cuidador em crianças e adolescentes submetidos à hemisferotomia para 
tratamento da epilepsia farmacorresistente, comparando dados pré e pós-
intervenção. Material e Métodos: estudo retrospectivo de pacientes pediátricos 
submetidos à cirurgia hemisférica, avaliados no pré-operatório (preOP) e após seis 
meses (PO seis meses) e dois anos do procedimento (PO dois anos). A QV foi 
avaliada por meio do Questionário de QV da Criança com Epilepsia (QVCE-50) e a 
sobrecarga do cuidador pela escala Burden Interview - ZARIT. Resultados: Foram 
incluídos 22 pacientes. Dezesseis pacientes (72%) foram classificados como Engel I 
no PO dois anos. O QVCE-50 mostrou melhora no PO dois anos, mas não no PO 
seis meses. Em relação aos domínios específicos do QVCE-50, houve melhora nos 
domínios físico e cognitivo-educacional; piora no psicológico; estabilização no 
sociofamiliar. Comparando preOP e o PO dois anos, para os desfechos de função 
cognitiva e do comportamento adaptativo, houve estabilização em 14 (70%) 
pacientes, piora em 5 (25%) pacientes e melhora em 1 (5%) paciente. Os 
transtornos comportamentais foram detectados em 6 (27,27%) pacientes no preOP e 
em 11 (50%) pacientes no PO dois anos. A maioria dos cuidadores classificou como 
sobrecarga leve a moderada, sem melhora após intervenção cirúrgica. Houve 
melhora significativa na nota atribuída pelo cuidador em relação à QV do seu filho no 
PO dois anos. Conclusões: A hemisferotomia foi um procedimento efetivo para 
controle de crises e melhora na QV, particularmente no domínio físico a despeito de 
limitações cognitivas e físicas. Por outro lado, a sobrecarga do cuidador se manteve 
após a cirurgia, sugerindo que os cuidados permanecem devido à condição crônica 
desses pacientes, agravada pelo contexto social. 
 
Palavras-chave: Hemisferotomia. Epilepsia. Crianças. Adolescentes. Sobrecarga do 
cuidador. Qualidade de vida. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 



Abstract 

DANIEL, B. F. Impact of hemispherotomy on quality of life and burden of 
caregivers in children and adolescentes for treatment of drug-resistant 
epilepsy. 119f. 2022. Dissertation (Master’s Degree) - Ribeirão Preto Medical 
School, University of São Paulo. Ribeirão Preto. 2022. 
 
Introduction: Previous studies in children have shown that hemispherotomy can 
remit epileptic seizures in up to 52 to 90% of cases. Quality of life (QOL) and 
caregiver burden are equally important assessments of surgical effectiveness, as well 
as representing a way of demystifying risks and deficits that are inherent to the 
procedure. Objectives: To evaluate QOL and caregiver burden of children and 
teenagers submitted to hemispherotomy for pharmacoresistant epilepsy, by 
comparing pre and post surgical intervention data. Material and Methods: 
Retrospective analysis of pediatric patients submitted to surgical hemispherotomy 
before intervention (preOP) and their follow up at 6 months (6M PO) and 2 years (2Y 
PO) after surgery. QOL was evaluated through the Quality of Life in Childhood 
Epilepsy (QOLCE-50) questionnaire and caregiver burden, through the Zarit Burden 
Interview (ZBI) tool. Results: Twenty-two patients were included in the study. Sixteen 
patients (72%) were classified as Engel I at 2Y PO follow up. QOLCE-50 scale 
showed improvement of global QOL at 2Y PO but not in 6M PO. QOLCE-50 specific 
domains showed improvement in the physical domain and in the cognitive-education; 
decrease in psychological; stabilization in social/familiar domain scores. Comparison 
between preOP and 2Y PO cognitive and adaptive behavior assessments showed 
stabilization in 14 patients (70%), worsening in 5 (25%), and improvement in 1 (5%). 
Behavioral disturbances were detected in 6 patients (27,27%) at preOP and in 11 
patients (50%) at 2Y PO. The majority of caregivers classified their burden as mild to 
moderate, with no PO improvement. However, caregivers attributed significantly 
higher grades to their children's QOL at 2Y PO. Conclusions: Hemispherotomy 
represents an effective seizure control treatment, as well as contributes to 
improvement of QOL, particularly in the physical domain and in spite of children's 
physical and cognitive limitations. However, no improvement in caregiver burden was 
observed, probably due to the chronic condition of these patients, which might be 
worsened by social issues. 
 
Keywords: Hemispherotomy. Epilepsy. Children. Adolescent. Caregiver burden. 
Quality of life. 
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1.1 Epilepsia farmacorresistente 

 

A epilepsia é um distúrbio cerebral caracterizado pela predisposição 

duradoura para geração de crises epilépticas e pelas suas consequências 

neurobiológicas, cognitivas, psicológicas e sociais. A definição de epilepsia requer a 

ocorrência de pelo menos uma crise epiléptica (FISHER et al., 2005). Em dezembro 

de 2013, a International League Against Epilepsy (ILAE) formulou uma definição 

prática de epilepsia para propósito de diagnóstico clínico. Nesse cenário, o 

diagnóstico clínico é realizado em qualquer uma das seguintes situações: 1) pelo 

menos duas crises epilépticas não provocadas (ou reflexas), ocorrendo com 

intervalo superior a 24 horas; 2) uma crise epiléptica não provocada (ou reflexa) e a 

probabilidade de ocorrência de outras crises, similar ao risco geral de recorrência (de 

pelo menos 60%) após duas crises epilépticas não provocadas, ocorrendo nos 

próximos 10 anos e 3) diagnóstico de uma síndrome epiléptica (FISHER et al., 

2014). 

Na faixa etária pediátrica, a epilepsia ocorre em 0,5 a 1% das crianças, com 

incidência estimada de 144 para cada 100.000 habitantes por ano, em uma coorte 

norueguesa (AABERG et al., 2017). Por vezes, está associada a alterações no 

desenvolvimento, nos distúrbios cognitivos, transtornos de aprendizagem e na 

mudança comportamental, com impacto sobre a qualidade de vida (QV) (FISHER et 

al., 2005; van EMPELEN et al., 2004).  

Cerca de 40% dos pacientes nos Estados Unidos apresentam crises 

epilépticas refratárias à terapia medicamentosa (KOBAU et al., 2008). Entende-se 

por refratariedade a falha em se obter o controle das crises sob o uso de dois 

fármacos em monoterapia ou combinados, tolerados e adequadamente escolhidos 

(KWAN et al., 2010). A epilepsia farmacorresistente está mais frequentemente 

associada a alterações cognitivas, comportamentais e na QV. Por vezes, essas 

epilepsias são passíveis de tratamento cirúrgico (DWIVEDI et al., 2017; ENGEL et 

al., 2012; WIEBE et al., 2001). Embora a porcentagem de pacientes com epilepsia 

farmacorresistente, candidatos à cirurgia, não possa ser adequadamente 

determinada (varia desde 10% a mais de 50%), o problema mais sério é que menos 

de 1% deles chega a ser avaliado em centros de epilepsia. Além disso, quando 
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chegam a ser encaminhados e operados, o atraso do tempo de epilepsia é em torno 

de 20 anos, tornando tardia a potencial reversibilidade do quadro (BERG et al., 

2003; ENGEL, 2016). Recentes avanços neurocirúrgicos, anestésicos e na terapia 

intensiva facilitaram o tratamento cirúrgico de lactentes e pré-escolares com 

resultados cirúrgicos de controle de crises semelhantes aos de crianças mais velhas. 

De forma geral, cerca de dois terços das crianças submetidas à cirurgia de epilepsia 

tornam-se livres de crises epilépticas no seguimento (RAMANTANI et al., 2013a).  

 

1.2 Procedimentos para epilepsia farmacorresistente 

 

Na população pediátrica, estudos prévios demonstraram que cirurgia para 

epilepsia farmacorresistente pode remitir as crises epilépticas em 59 a 89% dos 

casos (CHUGANI et al., 1993; HAMIWKA et al., 2005; KLOSS et al., 2002; 

PAOLICCHI et al., 2000; TERRA-BUSTAMANTE et al., 2005; WYLLIE et al., 1996, 

1998), e os procedimentos cirúrgicos envolvidos podem ser ressectivos ou paliativos.  

Os pacientes farmacorresistentes devem ser referenciados para um centro 

especializado de epilepsia, onde devem ser submetidos à avaliação multidisciplinar 

composta por uma equipe de neurologistas, neuropediatras, neurofisiologistas, 

neurocirurgiões, neuropsicólogos, psiquiatras, enfermeiros, assistente social e 

equipe de reabilitação especializados (CROSS, 2002; ROSENOW et al., 2016). A 

avaliação pré-cirúrgica visa identificar a zona epileptogênica, além de prevenir 

déficits neurológicos e cognitivos no pós-operatório (PO) e envolve imagens de 

ressonância magnética (RM), vídeoeletroencefalograma prolongado (VEEG), 

avaliações neuropsicológicas (NPS), psiquiátricas e, algumas vezes, até mesmo 

exames de imagens funcionais ou monitorização eletroencefalográfica invasiva. A 

história da epilepsia é apresentada e cada método investigativo analisado em 

detalhe. A partir dessa avaliação global, uma abordagem curativa ou paliativa é 

proposta (WIEBE; JETTE, 2012). 

Os procedimentos paliativos ou funcionais envolvem modificação de função 

cerebral, por meio de desconexões ou uso de estimuladores elétricos ao invés de 

remoção de tecido cerebral; são eles: calosotomia, estimulação elétrica do nervo 

vago e outras técnicas de estimulação intracraniana. A calosotomia está indicada, 

primordialmente, para crises atônicas de drop attack, apesar de ser efetiva para 
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outros tipos de crises epilépticas. A desconexão lentifica a propagação da crise e 

propicia a redução desses episódios (TANRIVERDI et al., 2009). Segundo os 

autores, 74% dos pacientes têm redução significativa e 39% cessam os drop attacks. 

A estimulação do nervo vago também pode ser usada nesses casos. A base 

fisiopatológica ainda não está bem elucidada, mas parece envolver as vias 

autonômicas e o aumento dos neurotransmissores, como o ácido gamabutírico 

(GABA). O benefício dessa terapia é visto ao longo do tempo, em torno de dois 

anos. Em estudos prospectivos, poucos pacientes tornam-se livres de crises; entre 

43-64% reduzem a frequência de crises para 50% ou mais (ELLIOT et al., 2011). As 

técnicas de estimulação intracranianas usam estímulos programados ou contínuos e 

não dependem da presença da atividade epileptiforme. Um estudo controlado, 

multicêntrico, duplo cego e randomizado mostrou média de redução na frequência 

de crises epilépticas de 38% no grupo tratado, comparado com 17% de redução no 

grupo controle (MORREL et al., 2011). 

Os procedimentos curativos incluem a lesionectomia, a lobectomia temporal e 

extratemporal, além da cirurgia hemisférica. A lesionectomia está indicada para 

lesões pequenas, áreas de displasia focal e alguns tumores indolentes e altamente 

epileptogênicos, como tumores disembrioblásticos neuroepiteliais (DNETs), e está 

associada a altas taxas de remissão da epilepsia. A lobectomia temporal anterior, 

incluindo as estruturas mesiais temporais, corresponde à metade das cirurgias nos 

centros de epilepsia (TELLEZ-ZENTENO; WIEBE, 2008). Após cinco anos de 

cirurgia, a taxa de remissão de crises foi de 55% para ressecção temporal anterior, 

56% para lesionectomia temporal, 40% para lesionectomia extra-temporal e 64% 

para hemisferotomia (DE TISI et al., 2011). Na dependência da lesão, uma 

ressecção mais ampla pode ser necessária, o que pode comprometer o córtex 

eloquente. Nesses casos, a quadrantectomia pode ser o procedimento a ser 

considerado. Em situações de lesões hemisféricas, a hemisferotomia pode ser uma 

opção (DEVLIN et al.,2003; OBEID et al., 2009).  
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1.3 Hemisferectomias 
 
1.3.1 Aspectos históricos 

 

Hemisferectomia é uma intervenção cirúrgica, eficaz para controle de crises 

epilépticas refratárias ao tratamento clínico decorrentes de doenças hemisféricas 

unilaterais. Consiste na remoção de um dos hemisférios cerebrais, junto a uma 

porção variável dos gânglios da base ipsilaterais e o termo é utilizado na literatura de 

forma abrangente (VINING et al., 1997) para se referir às diversas técnicas 

neurocirúrgicas empregadas com o objetivo comum de remover ou desconectar, 

estrutural ou funcionalmente, o hemisfério cerebral responsável pela origem da 

epilepsia. No presente estudo, optou-se por usar o termo hemisferotomia para 

designar as diferentes técnicas cirúrgicas com menor ressecção e maior desconexão 

cerebral.  

A técnica foi primeiramente descrita por Dandy (1928) para gliomas 

infiltrativos de hemisfério não dominante. A cirurgia de Dandy consistia na remoção 

completa do hemisfério, junto com os gânglios da base e a divisão das artérias 

cerebrais anterior e média distal à bifurcação da artéria carótida interna. Em seguida, 

Gardner modificou a técnica de Dandy, tornando-a menos invasiva, por meio da 

preservação dos gânglios da base. Em 1938, McKenzie introduziu a hemisferectomia 

anatômica para controle de crises em uma criança com hemiplegia (McKENZIE, 

1938). Krynauw (1950) reportou controle de crises em 10 de 12 casos submetidos à 

hemisferectomia. A partir de então, esse procedimento tornou-se amplamente 

utilizado para tratamento da epilepsia farmacorresistente secundária a síndromes 

hemisféricas, como a encefalite de Rasmussen (ER), síndrome de Sturge Weber 

(SWS), hemimegalencefalia e o infarto extenso hemisférico (BULTEAU et al., 2008; 

WHITE, 1961; WILSON, 1970). Apesar de essa técnica cirúrgica estar associada a 

um controle de crises em 70-80% (RASMUSSEN, 1983), complicações precoces e 

tardias, incluindo hidrocefalia e hemossiderose cerebral superficial (HCS), 

decorrentes do procedimento, podendo ocorrer entre um e vinte anos a partir da 

cirurgia, estavam associadas a altas taxas de mortalidade.  

Passados cerca de 15 anos desde as primeiras operações realizadas, foi 

possível estabelecer o prognóstico de longo prazo. O primeiro relato de 
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complicações tardias foi realizado por Laine, Pruvot e Osson (1964). A partir de 

então foram descritas diversas séries com este mesmo perfil, evidenciando a 

presença de deterioração neurológica insidiosa tardia, às vezes fatal. Nesses 

estudos, a incidência de complicações graves variava de 17 a 35%, com elevada 

taxa de mortalidade, alcançando até 20% em algumas séries (GOODMAN, 1986). 

Acreditava-se que as complicações eram secundárias a múltiplos episódios de 

pequenos sangramentos na cavidade subdural, criada ao fnal do procedimento, 

causando ependimite granular, lesões necrotizantes microscópicas, obstrução do 

liquido cefalorraquiano e consequente hidrocefalia, enquanto a deposição de 

hemossiderina ocasionaria na HCS, com comprometimento maior do cerebelo, 

tronco cerebral e nervos cranianos (GOODMAN, 1986; RASMUSSEN, 1983). A 

descrição das complicações tardias e o entendimento de seus mecanismos 

fisiopatológicos levaram ao abandono da técnica da hemisferectomia, bem como à 

utilização de procedimentos alternativos para minimizar ou eliminar esses eventos 

indesejáveis, configurando um novo momento na cirurgia hemisférica (GOODMAN, 

1986; PEACOCK, 1995; RASMUSSEN, 1983).  

Em 1983, para reduzir o risco dessas complicações, o neurocirurgião 

Theodore Rasmussen adotou uma técnica de hemisferectomia subtotal, que 

consistia na preservação de um quarto a um terço do tecido cerebral. Durante 

período de acompanhamento de quatro anos, nenhum dos pacientes operados por 

essa técnica desenvolveu HCS, comparados com nove de 27 (30%) submetidos à 

hemisferectomia anatômica. No entanto, o controle de crises ocorreu em 45% dos 

pacientes, quando comparado a 59% daqueles submetidos à hemisferectomia total, 

entre os anos de 1952 e 1972 (RASMUSSEN, 1983). Com o objetivo de melhorar o 

desfecho de crises, Rasmussen modificou a técnica de hemisferectomia subtotal, 

mantendo os lobos occipitais junto do seu suprimento sanguíneo e os desconectou 

do corpo caloso e do tronco cerebral. Ele denominou essa técnica de 

hemisferectomia funcionalmente completa e anatomicamente incompleta. Em 7,3 

anos de seguimento, 10 dos 14 (71%) pacientes submetidos a essa técnica cirúrgica 

ficaram livres de crises e nenhum desenvolveu a HCS. A incidência de hidrocefalia 

também foi baixa. Esse conceito foi um marco na retomada da cirurgia hemisférica. 
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Na intenção de aprimorar as técnicas cirúrgicas, seguindo essa tendência de 

minimizar a remoção e ampliar a desconexão, vários procedimentos originais ou 

modificados foram descritos, com terminologias ambíguas, inclusive (ÇATALTEPE; 

JALLO, 2010; DE ALMEIDA; MARINO, 2005; GOODMAN, 1986; PEACOCK, 1995, 

PEACOCK et al.,1996). Adams (1983) modificou a hemisfererectomia tradicional, 

obstruindo o forame de Monro com tecido muscular e sobrepondo a convexidade da 

dura na foice cerebral e assoalho da fossa média, proporcionando a redução da 

cavidade dural e prevenindo a comunicação da cavidade subdural com a via do 

líquido cefalorraquidiano, com o objetivo de impedir a HCS e outras complicações 

(Figura 1). Peacock (1995) conectou a cavidade da hemisferectomia com um dreno 

externo por sete dias após a cirurgia e, posteriormente, colocou um shunt subdural-

peritoneal a fim de drenar sangue do líquor para uma cavidade no intuito de prevenir 

a HCS. Nenhum dos pacientes das séries de Adams e Peacock desenvolveu HCS. 

Delalande et al. (1992) trouxeram grandes mudanças na cirurgia hemisférica 

com a técnica de remoção de tratos de substância branca cerebral com mínima 

retirada de tecido encefálico. A técnica, posteriormente, se popularizou como 

hemisferotomia parassagital vertical. Desde então, várias técnicas de 

hemisferotomia foram descritas com excelentes resultados. Destacam-se a 

hemisferotomia perinsular (VILLEMURE; MASCOTT, 1995) e a deaferentação 

hemisférica (SCHRAMM; BEHRENS; ENTZIAN, 1995). Essas técnicas permitiam o 

desfecho livre de crises em 75-90% dos casos, com morbidade menor (DELALANDE 

et al., 1992; SCHRAMM; BEHRENS; ENTZIAN, 1995; VILLEMURE; MASCOTT, 

1995). Anatomicamente, essas técnicas de hemisferotomia têm muitos passos em 

comum cujo objetivo é desconectar vários tratos de substância branca no hemisfério 

acometido, através do ventrículo. Na técnica de Villemure (Figura 2), a desconexão 

transventricular da substância branca é feita em um plano axial, entrando no 

ventrículo através de uma janela suprainsular e infrainsular. A técnica de Delalande 

(Figura 3) envolve dissecção da substância branca em um plano parassagital 

vertical. A técnica de Schramm envolve dissecção por meio de uma fechadura no 

nível da fissura silviana. As etapas em comum a todas as técnicas são a 

calosotomia, interrupção dos tratos corticospinais e a desconexão basifrontal. No 

entanto, variam no que diz respeito à região mesial temporal. Enquanto em Villemure 



Introdução  |  29 

a amígdala é removida junto com poucos milímetros da parte anterior do hipocampo, 

em Schramm, é feita uma amigdalohipocampectomia seletiva com remoção do 

uncus e em Delalande, as estruturas mesiotemporais são retidas, mas estão 

desconectadas do restante do hemisfério no nível do fórnice e do assoalho do 

trígono ventricular. Complicações após essas técnicas ocorrem em pequena 

porcentagem de pacientes e incluem: hidrocefalia (DELALANDE et al., 2007), 

meningite asséptica (SCHRAMM; KRAL; CLUSMANN, 2001, VILLEMURE; 

MASCOTT, 1995), meningite piogênica e diabetes insipidus (DELALANDE et al., 

2007) e desenvolvimento de cisto no lobo temporal (SCHRAMM; KRAL; 

CLUSMANN, 2001). 

 

 

Figura 1 - Diagrama esquemático da hemisferectomia anatômica de Adams. As setas 
mostram a sobreposição da dura na foice cerebral e na tenda do cerebelo 
(ponta de flecha) resultando em um espaço subdural menor (seta) 

 
Fonte: Adaptado de Biji et al. (2013).  
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Figura 2 - Diagrama esquemático da hemisferotomia de Villemure. Córtex insular (estrela), 
acesso ao ventrículo através de uma janela suprainsular (seta clara) e 
infrainsular (seta escura) e a calosotomia transventricular (ponta de flecha) 

 

 
Fonte: Adaptado de Biji et al. (2013).  

 

 

Figura 3 - Diagrama esquemático da hemisferotomia de Delalande. Acesso ao ventrículo 
por meio do plano parassagital via corticotomia paramediana (seta escura), 
deaferentação do corno temporal (seta clara), e calosotomia transventricular 
(ponta de flecha) 

 

 
Fonte: Adaptado de Biji et al. (2013). 
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1.3.2 Indicações de cirurgia hemisférica em crianças 
 

Os critérios para a indicação cirúrgica da hemisferotomia, depois de realizada 

a avaliação pré-operatória (preOP), são crises frequentes e refratárias ao tratamento 

medicamentoso, originadas no hemisfério cerebral em que se encontra a lesão 

epileptogênica e o déficit funcional (CATS et al., 2007; DEVLIN et al., 2003; 

LETTORI et al., 2008; O'BRIEN et al., 2006; PEACOCK et al., 1996). O 

procedimento é adequado para aqueles pacientes com hemiplegia pré-existente 

e/ou déficit de campo visual, grupo em que são comuns as deficiências intelectuais e 

os transtornos comportamentais. No entanto, a cirurgia hemisférica pode ser 

oferecida a pacientes sem essas deficiências, como na ER, cuja deterioração 

inevitável é acompanhada por déficit motor e intelectual progressivos (VINING et al., 

1997), quando as ressecções menores não são acompanhadas de desfecho livre de 

crises e quando há evidente disfunção eletroencefalográfica e na RM do hemisfério 

afetado (ALOTAIBI et al., 2021). 

A eficácia da hemisferotomia para epilepsia farmacorresistente associada à 

hemiplegia congênita foi inicialmente avaliada pelo desfecho livre de crises 

epilépticas, medida tradicional utilizada na epilepsia em adultos. Porém, impactos 

positivos sobre a cognição e o comportamento foram cada vez mais relatados e 

replicados por outros grupos (RASMUSSEN, 1983). As deficiências cognitivas e 

comportamentais associadas à hemiplegia congênita podem ser graves, 

principalmente para os pacientes com epilepsia de início muito precoce e lesões 

displásicas, nas quais o desenvolvimento parece permanecer estagnado até que a 

atividade epileptiforme clínica e subclínica sejam adequadamente tratadas. Essas 

deficiências secundárias constituem o conceito de encefalopatia epiléptica grave 

(SCHEFFER et al., 2017) sofrido por essas crianças e atualmente são um dos 

principais alvos da cirurgia de epilepsia na infância (DEVLIN et al., 2003).  

 

1.3.3 Síndromes tratáveis pela cirurgia hemisférica 

 

As lesões cerebrais hemisféricas são causa frequente de epilepsia 

farmacorresistente de início precoce. As principais causas são classificadas em: 1) 

malformações do desenvolvimento cortical (MFDC), como a hemimegalencefalia e a 
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displasia cortical hemisférica; 2) lesões não progressivas, como as de origem 

vascular, principalmente secundárias à hipóxia ou infarto perinatais e 3) lesões 

progressivas, como a ER.  

As MFDC cerebrais incluem ampla gama de distúrbios do desenvolvimento 

que são causas comuns de atraso no desenvolvimento neurológico e epilepsia. Em 

1996, um esquema de classificação foi introduzido, com base na primeira etapa de 

desenvolvimento em que o processo de desenvolvimento foi perturbado 

(BARKOVICH et al., 1996), e vem sofrendo modificações ao longo do tempo 

(BARKOVICH et al., 2001, 2005, 2012). Na atualização de Barkovich et al. (2012), 

elas são divididas em três grandes grupos. O Grupo I constitui as “Malformações 

secundárias à proliferação neuronal e glial anormal ou apoptose”, subdividido em 

três categorias: proliferação reduzida ou apoptose acelerada (microcefalias 

congênitas); proliferação aumentada ou apoptose diminuída (megalencefalias); e 

proliferação anormal (disgenesia e displasia focal e difusa). O Grupo II é formado por 

“Malformações secundárias à migração neuronal anormal”, dividido em quatro 

subcategorias: malformações resultantes de anormalidades do neuroependimário 

(início da migração), incluindo heterotopia periventricular; anormalidades 

generalizadas da migração transmantle (lissencefalias); anormalidades localizadas 

de migração transmantle (heterotopia subcortical); e anormalidades devido à 

migração/defeitos terminais anormais na membrana pial, esse último grupo refere-se 

às malformações de cobblestone. O Grupo III é composto por “Malformações 

secundárias ao desenvolvimento pós-migracional anormal”, que engloba as 

polimicrogirias, as displasias corticais focais e microcefalias pós migracionais. 

Descrições mais detalhadas deste último grupo fogem ao escopo deste estudo.  

As lesões não progressivas compreendem lesões hemorrágicas, isquêmicas, 

traumáticas, glióticas, infecciosas. Dentre elas, destacam-se os cistos porencefálicos 

(CP) e as lesões sequelares hemisféricas. Os CP são cavidades resultantes de 

lesões cerebrais, que podem ocorrer na vida intrauterina ou nos primeiros anos de 

vida. Os CP fetais são decorrentes de infecções, hemorragias ou isquemias no 

segundo ou terceiro trimestre da gestação (SCHER et al., 1991). Após o nascimento, 

as causas são as infecções e os traumas (KOTLAREK et al., 1981; UVEBRANT, 

1988). Clinicamente, os CP e as lesões sequelares manifestam-se com epilepsia, 
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hemiparesia e atraso no desenvolvimento motor. Apenas a minoria desses pacientes 

apresentará farmacorresistência, necessitando de cirurgia.  

No grupo das lesões progressivas, destacam-se a ER e a SWS. A SWS é 

uma síndrome neurocutânea rara e esporádica, caracterizada por angiomatose 

leptomeníngea, que atinge principalmente os lobos parietais e occipitais, mas pode 

envolver todo o hemisfério; e malformação vascular cutânea facial (mancha vinho do 

porto) ipsilateral. Outros achados clínicos comuns na síndrome são epilepsia, 

glaucoma, déficits neurológicos transitórios, transtornos comportamentais. 

Hemiparesia, hemiatrofia e hemianopsia podem ocorrer contralateralmente à 

malformação cortical. Segundo Sujansky e Conradi (1995), a epilepsia pode 

começar na primeira infância e a deficiência intelectual é mais comum nos casos de 

crises iniciadas antes de dois anos, não controladas pelos fármacos anticrise (FAC). 

A ER é uma doença progressiva caracterizada por epilepsia focal 

farmacorresistente, hemiplegia, declínio cognitivo e atrofia cerebral uni-hemisférica. 

A idade média de início é aos seis anos (BIEN et al., 2002). O curso clínico 

compreende um período prodrômico de discreta hemiparesia ou crises epilépticas 

pouco frequentes. A fase aguda é marcada pelas crises epilépticas frequentes, 

decorrentes de um hemisfério cerebral. Cerca de 50% dos pacientes com ER tem 

epilepsia parcial contínua (OBESO; ROTHWELL; MARSDEN, 1985; THOMAS; 

REAGAN; KLASS, 1977). Caso não sejam tratadas, as crianças desenvolvem 

hemiparesia, hemianopsia e declínio cognitivo em um ano do início da epilepsia. Se 

o hemisfério dominante for afetado, também haverá a disfasia (BIEN et al., 2002). 

Por último, existe um estágio residual com graves distúrbios neurológicos, motores, 

cognitivos e persistência de epilepsia de difícil controle farmacológico. 

 

1.3.4 Desfechos clínicos da hemisferotomia 

 

Séries de hemisferotomia para o tratamento de epilepsias farmacorresistentes 

demonstraram controle total ou melhora substancial da frequência de crises do PO 

(DEVLIN et al., 2003; LEE et al., 2014; PANIGRAHI et al., 2016; PEACOCK et al., 

1996; PULSIFER et al., 2004; van EMPELEN et al., 2004; van SCHOONEVELD et 

al., 2016; VILLAREJO-ORTEGA et al., 2013; VINING et al., 1997). Em uma série de 
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casos, Moosa et al. (2013) descreveram 186 pacientes submetidos á hemisferotomia 

com 136 (73%) livres de crises. Schramm et al. (2012), encontraram frequência de 

pacientes livres de crises de 85% no seguimento. Em relação à etiologia, essas 

séries mostraram pior resultado no controle de crises para as MFDC.  

A maioria dos estudos demonstrou que o desenvolvimento e a cognição não 

são muito afetados após a cirurgia, permanecendo inalterados na maioria das vezes, 

apesar da melhora na QV das crianças (DUCHOWNY et al., 1998; PULSIFER et al., 

2004; SABAZ et al., 2006; SHURTLEFF et al., 2021; van SCHOONEVELD et al., 

2016; VILLAREJO-ORTEGA et al., 2013; VINING et al., 1997). Fatores como curto 

período entre o início da epilepsia e a cirurgia, controle de crises após a cirurgia, 

além de maiores coeficientes de desenvolvimento no preOP, influenciam 

positivamente no desenvolvimento e desfecho neurológico (JONAS et al., 2005). Em 

relação à etiologia, o desfecho mais favorável foi observado em casos de lesões 

adquiridas ou progressivas, em comparação com as MFDC (DEVLIN et al., 2003; 

JONAS et al., 2005; PULSIFER et al., 2004; VILLAREJO-ORTEGA et al., 2013). A 

hemiparesia preOP mantém-se inalterada após a hemisferotomia (DEVLIN et al., 

2003; DUCHOWNY et al., 1998; VINING et al., 1997; WYLLIE et al., 1998), com 

poucos relatos de melhora ou deterioração da função motora (KRYNAUW, 1950; 

PEACOCK et al., 1996). As crianças com melhor desenvolvimento cognitivo antes da 

hemisferotomia apresentaram melhor desempenho na função motora após a cirurgia 

do que as crianças com menores habilidades cognitivas (DEVLIN et al., 2003; 

MAEHARA et al., 2000).  

 

1.4 Qualidade de vida e qualidade de vida relacionada à saúde  

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a QV como “a percepção do 

indivíduo de sua inserção na vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores 

nos quais ele vive e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações”. Envolve o bem estar espiritual, físico, mental, psicológico e 

emocional, além de relacionamentos sociais e, também, saúde, educação, 

habitação, saneamento básico e outras circunstâncias da vida. Essa definição inclui 

seis domínios principais: saúde física, estado psicológico, níveis de independência, 
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relacionamento social, características ambientais e padrão espiritual (FLECK et al., 

1999; WHO, 1994).  

O crescente desenvolvimento tecnológico da medicina e ciências afins 

aumentou a expectativa dos indivíduos com doenças crônicas, em detrimento da QV 

(KAPLAN; RIES, 2005). Assim, a preocupação com o conceito de QV refere-se a um 

movimento dentro das ciências humanas e biológicas no sentido de valorizar 

parâmetros mais amplos que o controle de sintomas, a diminuição da mortalidade ou 

o aumento da expectativa de vida. Dessa maneira, a avaliação da QV foi 

acrescentada nos ensaios clínicos randomizados como a terceira dimensão a ser 

avaliada, além da eficácia (modificação da doença pelo efeito do fármaco) e da 

segurança (reação adversa a fármacos) (BECH, 1995).  

A QV relacionada com a saúde (“Health-related quality of life”) e o Estado 

subjetivo de saúde (“Subjective health status”) são conceitos afins, centrados na 

avaliação subjetiva do paciente, mas necessariamente ligados ao impacto do estado 

de saúde sobre a capacidade do indivíduo de viver plenamente. Bullinger, Anderson 

e Cella (1993) consideram que o termo QV é mais geral e inclui maior variedade de 

condições que podem afetar a percepção do indivíduo, seus sentimentos e 

comportamentos relacionados com o seu funcionamento diário, incluindo, mas não 

se limitando, a sua condição de saúde e as intervenções médicas.  

Medidas de QV são valiosas para estudos clínicos por vários motivos. 

Primeiro, por serem usadas para quantificar o impacto de uma condição e comparar 

os efeitos da doença com outros problemas crônicos. Segundo, as medidas de QV 

podem ser utilizadas para avaliar mudanças resultantes de intervenção terapêutica 

ou do curso da doença. Terceiro, são necessárias como componente central da 

análise de custo/eficácia (KAPLAN; RIES, 2005).  

Ao se definir QV, é necessário empenho considerável nos níveis conceitual, 

metodológico, psicométrico e estatístico, levando à necessidade de desenvolver 

instrumentos para sua mensuração.  

A partir da constatação da falta de um instrumento de avaliação de QV com 

enfoque transcultural, a OMS desenvolveu uma metodologia única para sua criação. 

Inicialmente, foi desenvolvido o World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-

100), instrumento composto de cem questões. A necessidade de um instrumento 
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mais curto para uso em extensos estudos epidemiológicos fez com que a OMS 

desenvolvesse a versão abreviada com 26 questões (WHOQOL-Bref) (FLECK et al., 

1999).  

Dois métodos têm sido utilizados para avaliar a QV: uma medida genérica e 

outra para doença específica (RONEN; ROSENBAUM; STREINER, 2000; RONEN; 

STREINER; ROSENBAUM, 2003; SABAZ et al., 2000). A primeira tem a vantagem 

de poder ser aplicada em diferentes situações e os resultados comparados em 

várias populações demográficas e clínicas, porém pode não ter sensibilidade ou 

seletividade para detectar disfunções sutis psicossociais doença-específica. A 

segunda pode detectar mudanças sutis de determinada população de pacientes, 

mas seus resultados não podem ser comparados com aqueles de outras medidas, e 

faltam as propriedades bem documentadas das medidas psicométricas dos 

instrumentos genéricos (CHEN; KOCHEN, 2005; RONEN; ROSENBAUM; 

STREINER, 2000; RONEN; STREINER; ROSENBAUM, 2003; WALTERS et al., 

2005). 

Na população pediátrica, as limitações das medidas da QV relacionada à 

saúde incluem discrepâncias entre as pontuações dadas pelo cuidador e pelas 

crianças, disponibilidade limitada de medidas doença-específica e disponibilidade 

limitada de medidas de autocompletar nessa faixa etária (EISER; MORSE, 2001). 

Além disso, a visão das crianças difere dos adultos, pois estes colocam maior valor 

nos atributos físicos, atividades e vida social e não em tarefas funcionais básicas ou 

autossuficiência (RONEN; ROSENBAUM; STREINER, 2000).  

 

1.4.1 Qualidade de vida em epilepsia 

 

A elevada incidência de problemas de ajustamento e de comportamento na 

epilepsia em relação a outras doenças crônicas na infância e adolescência, como 

relatado por Oostrom et al. (2001), destaca a importância de se considerar o impacto 

dessa doença na QV. Atraso no desenvolvimento, estressores familiares pré-

existentes, assim como deficiência intelectual ou neurológica e carga de FAC foram 

sugeridos como importantes determinantes no impacto da QV relacionada à saúde 

na epilepsia da faixa etária pediátrica (MILLER; PALERMO; GREWE, 2003; 

OOSTROM et al., 2001; SABAZ et al., 2001). Austin et al. (1994) compararam 
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doenças crônicas com epilepsia na infância demonstrando redução significativa da 

QV desse último grupo, mesmo quando as crises epilépticas estavam bem 

controladas com FAC.  

Os estudos abordam diferentes aspectos de QV: avaliam aspectos físicos, 

psicológicos, comportamentais, de saúde mental e sociais – do ponto de vista 

pessoal e acadêmico – seja em comparação com outras condições crônicas, com 

crianças saudáveis ou entre diferentes tipos de epilepsia na infância. A maior parte 

consta de questionários próprios, elaborados especificamente para determinado 

estudo, respondido pelos familiares e que avaliam o impacto da epilepsia em curto 

prazo. Contudo, há questionários validados que foram empregados para a avaliação 

de familiares e para autoavaliação de crianças e adolescentes, com análises de 

curto e longo prazo (COWAN; BAKER, 2004). 

 

1.5 Instrumentos utilizados para crianças e adolescentes e sobrecarga do 
cuidador 

 

No contexto de QV e epilepsia, poucos instrumentos estão disponíveis para 

uso em crianças e adolescentes com epilepsia, essenciais para seguimento e 

tratamento destes. No Brasil, os instrumentos para avaliação desta população: para 

adolescentes, o Quality of Life in Epilepsy Inventory for Adolescents (QOLIE-AD-48), 

validado por Barbosa, Guerreiro e Souza (2008); para crianças, o Questionário de 

QV da Criança com Epilepsia (QVCE-50), construído e validado por Maia Filho, 

Streiner e Gomes (2007); o Inventário Simplificado de QV na Epilepsia Infantil 

(FERNANDES; DE SOUZA, 1999). Outros questionários como o Questionário de 

Avaliação de QV em Crianças e Adolescentes (AUQEI), validado por Assumpção et 

al. (2000), e o Inventário de Sobrecarga de Zarit, desenvolvido por Zarit, Reever, e 

Bach-Peterson (1980), incialmente com vinte e nove itens e, posteriormente, em 

1985, reduzido para a versão com vinte e dois itens (ASSUMPÇÃO et al., 2000; 

BARBOSA, 2007; CRAMER et al., 1998; FERNANDES; DE SOUZA, 1999; MAIA 

FILHO; STREINER; GOMES, 2007; SCAZUFCA, 2002) não são específicos para a 

epilepsia. 
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1.5.1 Instrumento Qualidade de Vida da Criança com Epilepsia - QVCE-50 
 

O instrumento QVCE-50 é um instrumento específico para crianças com 

epilepsia, respondido pelos pais. Foi desenvolvido com itens derivados de escalas 

anteriores, revisão de literatura e experiência clínica dos autores. Os itens foram 

revisados quanto à complexidade, ambiguidade e subjetividade, com alguns deles 

sendo modificados ou descartados. O conteúdo e a validade foram levados em 

consideração (MAIA FILHO; GOMES; FONTENELLE, 2005). O QVCE-50 foi criado 

com intuito de analisar a validade e a confiabilidade de um instrumento de QV 

relacionada à saúde, específico para epilepsia, construído para brasileiros. 

Possibilita o enfoque sob a perspectiva dos pais no que se refere à epilepsia e do 

impacto na QV da criança ou adolescente (MAIA FILHO; STREINER; GOMES, 

2007). Compreende 50 perguntas, composto pelos seguintes domínios: físico (9 

itens); psicológico (18 itens); sociofamiliar (7 itens) e cognitivo-educacional (16 

itens). Os domínios foram igualmente ponderados usando pontuações percentuais. 

O resultado dos escores de cada domínio se dá por meio de soma e porcentagem, 

bem como o escore total que é obtido após soma dos todos os escores dos 

domínios isoladamente e calculado em porcentagem. Assim, quanto maior a 

pontuação, maior a QV. No final há uma questão em que os pais avaliam a QV 

global da criança, por meio de uma escala analógica visual, de zero a dez e um 

espaço para observações livres (MAIA FILHO; GOMES; FONTENELLE, 2005). 

Possui boas propriedades psicométricas, demonstra boa consistência interna, 

confiabilidade e validade concorrente, além de ser uma ferramenta útil para analisar 

a QV relacionada à saúde em crianças com epilepsia que falam português (MAIA 

FILHO; STREINER; GOMES, 2007).  

 

1.5.2 Escala Burden Interview - ZARIT 

 

A sobrecarga em cuidadores de pessoas com transtornos crônicos mentais ou 

físicos tem sido estudada há muitos anos, e muitos instrumentos para calcular e 

avaliar esta sobrecarga dos responsáveis já foram desenvolvidos. Destes, o Burden 

Interview - ZARIT é frequentemente um dos instrumentos mais utilizados, 

(SCAZUFCA, 2002). É um inventário autoaplicável, composto por 22 questões, 
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sendo dividido em cinco domínios que envolvem: saúde, vida pessoal e social, 

situação financeira, bem-estar emocional e relacionamentos interpessoais. Cada um 

dos itens da escala deve ser pontuado de 0 a 4, sendo 0 = nunca, 1 = raramente, 2 = 

às vezes 3 = bastante frequentemente, 4 = quase sempre. O último item se refere a 

uma necessidade geral do cuidador, na qual o entrevistado é incumbido de avaliar 

quanto o mesmo se sente sobrecarregado no seu ofício de responsável pelo 

paciente. O resultado na escala é obtido por meio da somatória de todos os itens, 

sendo os possíveis resultados: Pouca ou nenhuma sobrecarga 0-20; 21-40 leve a 

moderada; 41-60 moderada a grave e 61-88 sobrecarga severa (SCAZUFCA, 2002).  

A avaliação da consistência interna da escala foi boa e semelhante aos 

resultados encontrados com o instrumento original. A correlação item-pontuação 

total foi mais forte com o item 22, que pergunta precisamente ao entrevistado o 

quanto ele se sente sobrecarregado por seu papel de cuidador. Essa descoberta 

indica que a avaliação global que os cuidadores fazem de si mesmos é consistente 

(SCAZUFCA, 2002).  

Quanto à população infanto-juvenil com epilepsia e a avaliação da sobrecarga 

dos cuidadores em relação ao ônus associados aos pacientes, a utilização da 

versão brasileira do inventário de sobrecarga de Zarit (Zarit Burden Interview), é 

confiável para ser utilizada como uma medida da repercussão sobre o bem-estar 

físico e emocional do cuidador, sua vida social e familiar e aspectos financeiros do 

mesmo (SCAZUFCA, 2002).  

 

1.6 Séries QV e cirurgia de epilepsia farmacorresistente 

 

Estudos evidenciam o impacto da epilepsia na QV das crianças e dos 

familiares. Séries cirúrgicas procuram elucidar o impacto do procedimento sobre a 

QV. Muitos estudos relatam melhora na avaliação pós-operatória comparando-se 

com a do preOP (SABAZ et al., 2006; SPENCER et al., 2007) e/ou com grupos não 

cirúrgicos (MARKAND et al., 2000; MIKATI et al., 2008), a exemplo do estudo de 

Gilliam et al. (1997), que avaliou crianças após a cirurgia por até 2,7 anos, 

evidenciando melhora, mas não normalização da QV nesse período. Zupanc et al. 

(2010) avaliaram 83 pacientes submetidos à cirurgia de epilepsia. A QV foi 

mensurada por meio de um questionário com 91 questões que abordavam os 
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domínios bem-estar, atividade social, física, funcionamento cognitivo e 

comportamental, saúde geral e QV global nas últimas quatro semanas, além disso 

os adolescentes receberam um questionário com 48 questões que abrangiam o 

impacto da epilepsia (escala global, memória/concentração, atitude frente a 

epilepsia, funcionamento físico, estigma, suporte social, comportamento na escola e 

percepção de saúde). Atividade física, cognição, atividade social, saúde geral e QV 

global foram significativamente melhores nas crianças livres de crises. Não houve 

diferença na QV entre os tipos de cirurgia (hemisferotomias, ressecções focais 

extratemporais e lobectomias temporais), provavelmente devido ao pequeno número 

de crianças que não ficaram livre de crises.  

Dagar et al. (2011) descreveram uma série com 118 pacientes pediátricos 

submetidos à cirurgia para epilepsia farmacorresistente, com seguimento de pelo 

menos um ano. Os instrumentos utilizados para avaliação da QV foram: questionário 

de gravidade das crises, Quality of Life in Childhood Epilepsy (QOLCE-AD-48), que 

engloba domínios físico, social, cognição, bem-estar, saúde geral e comportamental, 

além do Child Behavior Check List (CBCL), uma ferramenta que leva em 

consideração emoção reativa, ansiedade/depressão, queixas somáticas, desordens 

atencionais, agressividade e outros problemas como choro, medo, fadiga e 

distúrbios do sono. A QV esteve relacionada aos seguintes fatores: Engel I, duração 

das crises epilépticas, presença preOP de encefalopatia epiléptica. Crianças com 

crises não controladas por mais de 8,7 meses tiveram piores escores na QV, 

principalmente aquelas portadoras de espasmos. Idade, sexo, hemisfério e tipo da 

cirurgia não influenciaram na QV do PO. Na subanálise do QOLCE-AD-48, houve 

discreta melhora nos domínios do estigma relacionados às crises epilépticas e no 

social (p<0,01).  

Impactos na QV em longo prazo foram avaliados por Elliott et al. (2012), 

Hamid et al. (2014) e Keene, Higgins e Ventureyra (1997), que descreveram 

melhorias na QV de pacientes que ficaram livres de crises. Elliott et al. (2012), 

adicionalmente, encontraram o humor como fator preditivo independente para quase 

todas as dimensões da QV relacionada à saúde. Puka e Smith (2015) compararam 

71 pacientes submetidos à cirurgia, em média 6,9 anos antes do estudo, com 38 

pacientes com epilepsia farmacorresistente não cirúrgicos. Foram utilizadas escalas 
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para QV, a depender da idade do paciente, a Patient-Weighted Quality of Life in 

Epilepsy (QOLIE-31-P), para maiores de 18 anos; a QOLIE-AD-48 (para pacientes 

entre 11 e 17 anos) e um questionário para menores de 18 anos, o QOLCE-AD-48. 

As subescalas correspondentes de cada instrumento foram agrupadas: QV geral, 

percepção de saúde e funcionamento cognitivo. Além disso, os pais preencheram a 

CBCL e os pacientes realizaram testes neuropsicológicos utilizando a versão 

apropriada para a idade da Wechsler Intelligence Scale. Os pacientes não cirúrgicos 

apresentaram maiores escores (ou seja, piores resultados) no quesito preocupação 

com crises e efeitos da medicação. Os grupos não diferiram em relação às outras 

subescalas de QV. Os pacientes livres de crises apresentaram menores pontuações 

no comportamento internalizante e maiores escores na QV, funcionamento cognitivo, 

domínio social e saúde geral (ou seja, melhores resultados). O comportamento teve 

efeito direto em todas as subescalas de QV, enquanto o efeito direto da epilepsia 

(independente do comportamento internalizante) foi significativo para QV geral, item 

QV, funcionamento social e percepção de saúde. O estado livre de crises levou a 

menores problemas internalizantes que, por sua vez, resultou em maior pontuação 

na QV.  

Maragkos et al. (2019), em uma metanálise utilizando 18 estudos 

retrospectivos com 890 pacientes cirúrgicos, demonstraram melhor QV dos 

pacientes operados comparando com seu estado preOP e com controles tratados 

clinicamente. Também, reforçaram a concepção de que o controle de crises é 

importante para a melhora da QV. Para o desfecho da hemisferotomia, a taxa livre 

de crises variou entre 63 a 83%, com pacientes portadores de displasia focal difusa 

com maior tendência a recorrerem de crises no seguimento. Houve melhora de 10 

pontos na NPS de pacientes operados, em comparação com o grupo controle. 

 

1.6.1 Séries hemisferotomia e QV 

 

Griffiths et al. (2007) realizaram avaliação da QV PO em crianças submetidas 

à hemisferotomia, comparando-as com as que foram submetidas a ressecções 

focais e também com as que receberam tratamento farmacológico. Participaram 26 

crianças no grupo da hemisferotomia, 17 na ressecção temporal, 13 na ressecção 
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frontal e 84 não cirúrgicas. Para a QV, foram utilizadas as seguintes escalas: Impact 

of Childhood Illness Scale (ICI) e a Hague Restrictions in Childhood Epilepsy Scale 

(HARCES). A primeira é subdividida em impacto da doença e seu tratamento, no 

desenvolvimento e seu ajustamento, impacto nos pais e familiares. A segunda 

possui dois itens gerais (que refletem a restrição global de atividades) e oito itens de 

atividades específicas diárias. As habilidades intelectuais gerais foram medidas pela 

escala Wechsler e a independência pela Independent Behavior-Revised (SIB-R). 

Não houve diferença na QV relacionada à saúde nos grupos cirúrgicos e, para 

aumentar o poder estatístico, eles foram agrupados. Limitações relacionadas à 

epilepsia na HARCES foram correlacionadas à maior carga de FAC e menor 

independência em ambos os grupos, com pior Engel PO, para o grupo operado. 

Gênero feminino, carga de FAC maior, menor independência na SIB-R foram 

correlacionados com menor QV relacionada à saúde na ICI. Menor independência 

também foi preditiva de limitações relacionadas à epilepsia na HARCES. Além disso, 

ter sido submetido à hemisferotomia foi preditivo de menor limitação. 

Panigrahi et al. (2016) avaliaram 21 crianças submetidas à hemisferotomia. A 

avaliação cognitiva foi realizada por meio da Vineland Adaptive Behavior Scales e da 

escala de Binet-Kamath. A QV acessada por meio da QOLIE-48 e por entrevista com 

os pais. Houve melhora na QV em 85% dos pacientes, quando comparados com o 

preOP. Todos mostraram melhor performance neuropsicológica, com 

aproximadamente metade retornando à escola. Outro estudo de longo prazo, 

realizado por van Schooneveld et al. (2016), avaliou aspectos cognitivos, 

comportamentais, funcionais, QV relacionada à saúde cinco ou mais anos após a 

hemisferotomia. Participaram do estudo 31 pacientes. Os aspectos cognitivos foram 

avaliados pela escala Wechsler apropriada para a idade, se possível; caso não fosse 

possível, foi utilizada a escala Bayley. Se não fosse possível testar a criança, a 

Vineland era aplicada. Para a QV relacionada à saúde, aplicou-se a EuroQoL Visual 

Anolog Scale (EQ VAS), que utiliza domínios de mobilidade, autocuidado, atividades 

diárias, dor/desconforto e ansiedade/depressão. O escore do coeficiente de 

inteligência (QI) não variou no preOP e PO. Não houve diferença nos parâmetros de 

inteligência ou atraso mental para os grupos de etiologia da hemisferotomia, nem 

para o desfecho livre de crises. A correlação do QI com escores da EQ VAS não 
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mostrou diferença estatística. No grupo das crianças que não puderam ser avaliadas 

com escalas de inteligência, maior duração da epilepsia e maior idade na cirurgia 

foram fortemente, apesar de não significativamente, associadas à maior gravidade 

do atraso.  

 

1.7 Justificativa 

 

O objetivo primário da cirurgia de epilepsia é ficar livre ou reduzir 

substancialmente a frequência de crises epilépticas, pois é o achado comum nos 

estudos que objetivamente melhora a QV. Melhorias na QV geral foram defendidas 

como desfecho primário na cirurgia de epilepsia, considerada como medida de 

eficácia do tratamento cirúrgico (GRIFFITHS et al., 2007; PANIGRAHI et al., 2016). 

Como demonstrado na revisão da literatura, estudos que avaliam o impacto 

da hemisferotomia na QV de crianças e adolescentes são escassos e a faixa etária 

pediátrica ainda carece de instrumentos de QV doença-específica. Diferentes 

medidas têm sido utilizadas, como escalas diversas de QV, medidas de avaliações 

neuropsicológicas, além da avaliação da sobrecarga do cuidador e se mostraram 

úteis para demonstrar o impacto da epilepsia farmacorresistente em diversos 

aspectos da vida desses indivíduos e de suas famílias.  

A hemisferotomia é ainda o último recurso para o tratamento de epilepsias 

farmacorresistentes com indicação postergada inclusive em relação a outras 

indicações cirúrgicas, principalmente em locais cujos recursos financeiros são 

escassos. A ideia conceitual de desconexão e isolamento hemisférico pode 

contribuir para que haja esse adiamento na indicação e tomada de decisão, mas 

também os déficits motores, cognitivos e visuais, que têm sido mensurados por meio 

de avaliações de funcionalidade, demonstrando menor impacto que se especulava 

(GRIFFITHS et al., 2007; PANIGRAHI et al., 2016; van SCHOONEVELD et al., 

2016). Por fim, a avaliação e análise da QV nessas crianças e adolescentes 

submetidos à hemisferotomia para controle da epilepsia pode contribuir para 

esclarecer desfechos físicos, psicológicos, sociofamiliares e cognitivo-educacionais e 

de sobrecarga do cuidador, reforçando a tomada de decisão pela cirurgia de forma 

mais precoce e segura, uma vez que a efetividade do procedimento já tem evidência 

bem fundamentada na literatura.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Objetivos 
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2.1 Objetivo primário 

 

Avaliar a QV e a sobrecarga do cuidador em crianças e adolescentes 

submetidos à hemisferotomia para o tratamento da epilepsia farmacorresistente, 

comparando dados pré e pós-intervenção.  

 

2.2 Objetivos secundários 

 

● Avaliar impacto das crises, uso de FAC, aspectos cognitivo, 

comportamental, social e econômico na QV em avaliações preOP e PO.  

 

● Avaliar quais os domínios mais comprometidos na QV, anteriormente à 

cirurgia, e se o procedimento cirúrgico trouxe modificações referentes a 

cada domínio e à sobrecarga do cuidador em seis meses e dois anos após 

o tratamento.  

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Material e Métodos 
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Foi realizado estudo retrospectivo, por meio da revisão e análise de 

prontuários e de banco de dados de pacientes pediátricos com idade inferior a 19 

anos no momento da cirurgia, submetidos à cirurgia hemisférica para tratamento de 

epilepsia farmacorresistente, 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 (HCFMRP-USP), no período de 2014 a 2017. 

 

3.1 Aspectos éticos 

 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

HCFMRP-USP, Processo nº 4.029.849 (Anexo A). 

 

3.2 Seleção de pacientes 

 
Os pacientes foram avaliados por meio de características clínicas e 

semiológicas das crises epilépticas, alterações eletroencefalográficas e VEEG, além 

de achados de neuroimagem; foram igualmente avaliados sob o ponto de vista 

econômico e social, com interrogatório sistemático aplicado pela assistente social do 

grupo pediátrico para tratamento de epilepsias e quanto aos aspectos de QV e de 

sobrecarga do cuidador.  

Todos os pacientes incluídos no estudo foram submetidos à hemisferotomia 

para tratamento de epilepsia farmacorresistente. A avaliação da QV e da sobrecarga 

do cuidador foram realizadas no preOP, após seis meses (PO seis meses) e após 

dois anos do procedimento cirúrgico (PO seis anos), sendo a seleção independente 

do tempo de evolução da doença ou sexo do paciente.  

A indicação cirúrgica fundamentou-se no conjunto de exames realizados, 

sendo determinada em fórum próprio realizado no serviço, com a participação de 

equipe multidisciplinar composta por neurorradiologista, neurocirurgião, 

neurofisiologistas clínicos, neuropsicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, 

nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudióloga e terapeuta ocupacional. A partir de 

então, a tomada de decisão cirúrgica foi compartilhada com os familiares, 

responsáveis legais e pacientes, que precisavam estar concordantes sobre os riscos 

e benefícios da cirurgia.  
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Foi realizada pela equipe do CIREP entrevista estruturada com todos os 

pacientes e pais e/ou cuidadores para avaliação da QV e da sobrecarga do 

cuidador, além de aplicação dos instrumentos QVCE-50 (Anexo B) e Zarit Burden 

Interview (Anexo C) para os responsáveis.  

A procedência dos pacientes foi subdividida em duas categorias: 

● Estado de São Paulo; 

● Demais Regiões. 

Todos os pacientes foram avaliados por equipes clínica, neurocirúrgica e, 

quando possível, neuropsicológica, psiquiátrica, assistência social e de reabilitação. 

A avaliação ambulatorial foi realizada no Ambulatório de Epilepsia de Difícil Controle 

Infantil (DCI) do HCFMRP-USP, de modo comparativo, nos períodos preOP e PO 

seis meses e dois anos.  

 

3.3 Análise clínica 

 

3.3.1 Desfecho para controles de crises 

 

Quanto ao controle das crises epilépticas, a avaliação e comparação dos 

resultados cirúrgicos dos pacientes no contexto pós-cirúrgico, após seis meses e 

dois anos, foram baseadas na escala sugerida por Engel (ENGEL, 1993), abaixo 

descrita:  

● Classe I: livre de crises; 

● Classes II: crises incapacitantes raras; 

● Classe III: melhora evidente; 

● Classe IV: sem melhora evidente. 

 

Foram definidos os seis meses e dois anos como marcos na intenção de 

delinear o desfecho clínico para controle de crises a partir da cirurgia em curto e em 

longo prazos, por meio dos dados das consultas médicas periódicas realizadas no 

serviço. 
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3.3.2 Desfechos cognitivos e do comportamento adaptativo 
 

Os desfechos cognitivos e do comportamento adaptativo foram considerados 

e analisados por um psicólogo qualificado, de acordo com um cronograma de 

avaliações preOP e PO de seis meses e dois anos. Neste estudo, os registros das 

análises foram obtidos de acordo com avaliações preOP e PO por meio de 

instrumentos comparáveis, bem como ajustados para funcionalidade e idade do 

paciente. Os pacientes que não foram submetidos à avaliação NPS no PO tiveram 

seus dados categorizados como ignorados. Para realização dessa avaliação, foram 

utilizadas a Escala Wechsler de Inteligência para crianças (WISC) III ou IV, Escala 

Wechsler de Inteligência para Adultos (WAIS) III, a depender do ano (início da 

utilização do WISC IV no Brasil) e da idade do paciente; além da Vineland 

Adaptative Behavior Scales, segunda edição, de acordo com a condição clínica e 

idade do paciente. O comprometimento cognitivo e o comportamento adaptativo 

foram classificados em ausência ou presença de déficit intelectual (DI) e 

categorizados em eficiência intelectual normal (nível adaptativo da Vineland maior ou 

igual a 70 ou QI maior ou igual a 70 pelo WISC) ou DI leve (nível adaptativo da 

Vineland na faixa entre 55 a 69 ou QI entre 51 a 69 pelo WISC) e DI moderada a 

grave (nível adaptativo da Vineland menor ou igual a 54 ou QI menor ou igual a 50 

pelo WISC).  Foi, então, realizada uma análise comparativa entre a avaliação preOP 

e os períodos PO, com definição das seguintes categorias: melhora, piora ou 

estabilização da eficiência intelectual e/ou do comportamento adaptativo.  

 

3.3.3 QV e sobrecarga do cuidador 

 

Para mensurar a QV de crianças e adolescentes foi aplicado o QVCE-50 no 

preOP e PO seis meses e dois anos. Essa escala já é validada pela literatura e foi 

criada exclusivamente para crianças com epilepsia. O escore total é obtido pela 

soma das porcentagens de cada domínio e, quanto maior a porcentagem, maior a 

QV atribuída. Ela também possui uma nota atribuída pelo cuidador no final do 

questionário, que avalia a QV global percebida pelos pais. No presente estudo, essa 

nota também foi comparada nos três períodos cirúrgicos.  
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Para a sobrecarga do cuidador foi utilizada a Burden Interview - ZARIT, um 

inventário autoaplicável, composto por 22 questões. O resultado na escala é obtido 

por meio da somatória de todos os itens; e quanto maior o valor maior a sobrecarga. 

Também foi aplicada nos três momentos: preOP e PO seis meses e dois anos.  

 

3.4 Critérios de inclusão 

 
Estabeleceram-se os seguintes critérios de inclusão para a composição da 

amostra: 

● Registro de dados pessoais, histórias clínica e cirúrgica e dados de QV 

e NPS completos nos prontuários médicos; 

● Diagnóstico de epilepsia com tratamento cirúrgico do tipo 

hemisferotomia; 

● Idade à cirurgia entre 0 e 19 anos; 

● Avaliação preOP da cirurgia realizada no CIREP; 

● Período mínimo de seguimento PO de dois anos; 

● NPS completa no preOP;  

● Cuidadores em condições de responderem ao questionário e às 

escalas utilizadas para avaliação da QV. 

 

3.5 Critérios de exclusão 

 
Estabeleceram-se os seguintes critérios de exclusão: 

● Abandono do seguimento no decorrer dos dois anos do PO; 

● Pacientes operados por convênios médicos ou clínica particular. 

 

3.6 Variáveis analisadas 

 
● Sexo: 

○ Feminino; 

○ Masculino. 

● Procedência do paciente: 

○ Estado de São Paulo; 
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○ Demais regiões. 

● Cuidador: 

○ Mãe; 

○ Pai; 

○ Mãe e Pai. 

● Ocupação do cuidador:  

○ Serviços gerais; 

○ Do Lar; 

○ Outras profissões. 

● Escolaridade de cuidador: 

○ Superior completo ou incompleto. 

○ Outros. 

● Renda Familiar:  

○ Abaixo de dois salários mínimos; 

○ Acima de dois salários mínimos. 

● Rede Familiar de apoio: 

○ Presença; 

○ Ausência. 

● Participação na comunidade em que os pacientes e a família estão 

inseridos:  

○ Presença; 

○ Ausência. 

● Participação na igreja em que os pacientes e a família estão inseridos:  

○ Presença; 

○ Ausência. 

● Escola:  

○ Frequenta escola previamente e posteriormente à cirurgia; 

○ Não frequenta escola previamente e posteriormente à cirurgia. 

● Idade de início da observação das crises epilépticas: 

○ Idade ≥2 anos no início das crises epilépticas; 

○ Idade <2 anos no início das crises epilépticas. 

● Duração da epilepsia até o momento da intervenção cirúrgica: 
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○ Duração da epilepsia ≥4 anos; 

○ Duração da epilepsia <4 anos. 

● Idade do paciente no ato cirúrgico: 

○ Idade ≥6,5 anos no momento da cirurgia; 

○ Idade <6,5 anos no momento da cirurgia. 

● Etiologia da epilepsia - categorização em três grupos a partir da 

neuroimagem e da histopatologia: 

○ MFDC: distúrbios de proliferação, migração ou organização 

(BARKOVICH et al., 2012); 

○ Lesões adquiridas e estáticas: lesões hemorrágicas, isquêmicas, 

traumáticas, glióticas, infecciosas; 

○ Doenças progressivas: ER e SWS. 

● Tipos de crise:  

○ Crises motoras generalizadas (crise tônico-clônica bilateral, tônicas, 

atônicas, quedas); 

○ Crises motoras focais (tônicas, clônicas, espasmos, mioclonias); 

○ Crises não motoras (crises disperceptivas e crises de ausência). 

● Frequência de crises:  

○ Diária; 

○ Semanal. 

● Presença de Estado de mal epiléptico (EME): 

○ Presença; 

○ Ausência. 

● Presença de Epilepsia parcial contínua (EPC): 

○ Presença; 

○ Ausência. 

● Hemisfério cerebral acometido: 

○ Direito; 

○ Esquerdo. 

● Dominância Manual: 

○ Direita; 

○ Esquerda; 
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○ Não definida. 

● Sequela motora PO:  

○ Melhora; 

○ Piora; 

○ Estabilização. 

● Presença de transtornos comportamentais associados à epilepsia: 

○ Sim; 

○ Não. 

● Presença de complicações PO: 

○ Sim; 

○ Não. 

● Evolução do desfecho de crises ao longo do tempo, conforme descrito em 

item referente, após tratamento cirúrgico, categorizados de acordo com 

classificações em Engel, após seis meses e dois anos;  

● Número absoluto de FACs utilizados previamente e após o tratamento 

cirúrgico;  

● FACs ≥2 utilizados previamente e após o tratamento;  

● Avaliação cognitiva e do comportamento adaptativo no período preOP;  

● Dados comparativos da avaliação NPS preOP versus PO, categorizados 

em: 

○ Melhora; 

○ Estabilização; 

○ Piora. 

● Uso de medicações psiquiátricas associadas aos momentos pré-OP e PO: 

○ Sim; 

○ Não. 

● Dados comparativos dos escores total e por domínio dos instrumentos de 

avaliação da QV e sobrecarga do cuidador (QVCE-50, ZARIT) preOP e PO 

de seis meses e dois anos;  

● Dados comparativos da nota atribuída pelo cuidador em relação à QV da 

criança pré-OP e PO de seis meses e dois anos. Essas variáveis estão 

listadas na Tabela 1. 



Material e Métodos  |  54 

Tabela 1 - Variáveis: classificação e apresentação dos dados, Ribeirão Preto, 2020 

 
Variável Classificação Descrição dos dados 

Sexo Feminino Qualitativa 

Medidas descritivas e 
Tabelas de frequência 

Masculino 

Procedência Estado de São Paulo Qualitativa 

Demais Regiões 

Cuidador Mãe Qualitativa 

Pai 

Mãe e Pai 

Ocupação do Cuidador Serviços Gerais Qualitativa 

Do Lar 

Outras Profissões 

Escolaridade do Cuidador Superior Qualitativa 

Outros 

Renda Familiar Acima de dois salários Qualitativa 

Abaixo de dois salários 

Rede de Apoio Sim Qualitativa 

Não 

Participação na Comunidade Sim Qualitativa 

Não 

Participação na Igreja Sim Qualitativa 

Não 

Frequenta escola antes e após a 

cirurgia 

Sim Qualitativa 

Não 

Idade de início da epilepsia 
 

Quantitativa 

Idade ≥2 anos no início da 

epilepsia 

Sim Qualitativa 

Não 

Duração da epilepsia 
 

Quantitativa 

Duração epilepsia ≥4 anos Sim Qualitativa 

Não 

Idade na cirurgia 
 

Quantitativa 

Idade na cirurgia ≥6,5 anos Sim Qualitativa 

Não 

Etiologia da epilepsia MFDC¹ Qualitativa 

Lesões Adquiridas 

Doenças progressivas 

Tipos de crises Generalizada Qualitativa 
 

Motora focal 

Não motora 

Frequência de crises Diária Qualitativa 

Semanal 

EME² Presença Qualitativa 

Ausência 

continua 
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Variável Classificação Descrição dos dados 

EPC³ Presença Qualitativa 

 

Ausência 

Hemisfério cerebral acometido Direito Qualitativa 

Esquerdo 

Dominância manual Direita Qualitativa 

Esquerda 

Não definida 

Sequela motora PO Melhor Qualitativa 

Pior 

Estabilização 

Transtornos comportamentais 
associados 

Presença Qualitativa 

Ausência 

Complicações no PO Presença Qualitativa 

Ausência 

Classificação Engel Engel I Qualitativa 

Outros 

Número de FAC4 maior ou igual a 
2, pré-OP e PO 

 
Qualitativa 

Presença 

Ausência 

Desfecho cognitivos e adaptativos Melhor Qualitativa 

Estabilização 

Piora 

Uso de medicações psiquiátricas Presença  

Qualitativa 
Ausência 

Escore QVCE-505 
 

Quantitativa 

Medidas Descritivas Escore Zarit6 
 

Quantitativa 

Nota do Cuidador 
 

Quantitativa 

Fonte: Pesquisadora. 
MFDC1: Mal Formação do Desenvolvimento Cortical 
EME2: Estado de Mal Epiléptico 
EPC³: Epilepsia Parcial Contínua 
FAC4: Fármacos AntiCrise 
QVCE-505: Instrumento Qualidade de Vida da Criança com Epilepsia 
Zarit6: Escala Burden Interview 

 

 

3.7 Análise estatística 

 
Inicialmente, um banco de dados foi elaborado com o auxílio do programa 

Excel 2010 da Microsoft®, possibilitando a organização dos dados, validado por 

conclusão 
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dupla digitação. Posteriormente, os dados foram exportados para o Pacote 

Estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 22.0. 

Em relação à estatística descritiva, para as variáveis qualitativas, os dados 

foram apresentados com a utilização de tabelas de frequência absoluta (n) e relativa 

(%) e, para as variáveis quantitativas medidas de tendência central (média, mediana) 

e de dispersão (desvio padrão, máximo e mínimo).  

Para análise dos desfechos cognitivos e do comportamento adaptativo, 

devido às características da amostra, dividiu-se em eficiência intelectual normal ou 

DI leve e DI moderada a grave. Para as comparações entre os tempos e a 

comparação das variáveis independentes entre os grupos de NPS foi aplicado do 

teste não paramétrico de Mann-Whitney.  

Na análise da escala QVCE-50 foi realizado teste de normalidade de Shapiro-

Wilks nos três tempos. A normalidade foi rejeitada para duas dessas variáveis, 

sendo então utilizado o teste não paramétrico de Friedman para a comparação entre 

os tempos. Nos casos em que houve diferença significativa entre os tempos, aplicou-

se como teste post hoc o teste de Wilcoxon com correção de Bonferroni. Para 

analisar as influências das variáveis independentes, foram criadas três “novas” 

variáveis para medir a evolução: a) QVCE-50 dois anos (um produto da subtração do 

QVCE-50 no PO de dois anos com o QVCE-50 do preOP), b) QVCE-50 seis meses 

(um produto da subtração do QVCE-50 do PO de seis meses com o preOP), c) 

QVCE-50 2-6 (um produto da subtração do QVCE-50 do PO de dois anos com o PO 

de seis meses). As seis comparações foram realizadas utilizando-se o teste não 

paramétrico de Mann-Whitney. Para a variável diagnóstico, como havia três 

categorias, aplicou-se o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, com teste post hoc 

de Dunn, se houvesse diferença significativa na variável. Para a variável número de 

FAC, como não houve categorização, estimou-se a correlação entre esta variável e o 

QVCE-50 por meio do coeficiente de correlação não paramétrico de Spearman. 

Na análise da escala de sobrecarga do cuidador Zarit, utilizou-se o teste de 

normalidade de Shapiro-Wilks para verificação da normalidade nos três tempos. A 

normalidade não foi rejeitada para todas as variáveis, sendo então utilizado o 

método da Análise de Variância de Medidas Repetidas (ANOVA) para comparação 

entre os tempos. Para verificar a influência das variáveis independentes, foram 
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empregados testes não paramétricos devido ao tamanho diminuto das amostras. Da 

mesma forma que no QVCE-50, aqui também foam criadas três novas variáveis para 

medir a evolução: a) Zarit dois anos (um produto da subtração da Zarit do PO dois 

anos com a Zarit preOP), b) Zarit seis meses (um produto da subtração da Zarit PO 

seis meses com a Zarit preOP), c) Zarit 2-6 (um produto da subtração da Zarit PO 

dois anos com a Zarit PO seis meses). Após, comparam-se essas variáveis com as 

variáveis independentes, a fim de verificar a influência das mesmas na evolução. As 

comparações foram realizadas por meio do teste não paramétrico de Mann-Whitney, 

com teste post hoc de Wilcoxon para amostras pareadas com correção de 

Bonferroni, caso houvesse diferença significativa. Para a variável diagnóstico, como 

havia três categorias, aplicou-se o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. 

A avaliação da nota atribuída do cuidador em relação à QV do seu filho foi 

realizada por meio do teste não paramétrico de Friedman e, quando houvesse 

diferença significativa entre os tempos, aplicou-se o teste não paramétrico de 

Wilcoxon para amostras pareadas com correção de Bonferroni. 

Considerou-se como nível de significância p≤0,05 em todas as análises. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Resultados
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Entre os anos de 2014 e 2017, foram realizadas 138 cirurgias em 132 

pacientes, com 34 submetidos à cirurgia hemisférica. Desses, doze foram excluídos 

por não terem questionários/instrumentos nos prontuários médicos ou no banco de 

dados no CIREP. Restaram para análise 22 crianças e adolescentes, submetidos à 

cirurgia hemisférica no HCFMRP-USP. Da presente amostra, 10 (45,5%) eram do 

sexo feminino e 12 (54,5%) do sexo masculino (Tabela 2). A idade do início da 

epilepsia variou de 0 a 13 anos, com média de 3,59, mediana de 2 e desvio padrão 

(DP) de 3,78. Sete pacientes (31,8%) tinham idade inferior a dois anos e 15 idade 

maior ou igual a dois anos (68,2%) (Tabela 3). A idade na cirurgia variou de um a 18 

anos, com média de 9, mediana de 6,5 e DP de 5,66, sendo 11 (50%) com idade 

maior ou igual a 6,5 anos (Tabela 4). O tempo de duração da epilepsia variou de 0 a 

17 anos, com média de 5,54, mediana de 4 e DP de 5,21, com 12 crianças com 

tempo maior ou igual a quatro anos (54,5%) e 10 (45,5%) com tempo menor que 

quatro anos (Tabela 5). 

 

 

Tabela 2 - Distribuição pelo sexo dos pacientes 
 

Sexo N % 

Feminino 10 45,5 

Masculino 12 54,5 

Total 22 100 

Fonte: Prontuários, CIREP - HCFMRP-USP. 

 

 

 

Tabela 3 - Distribuição pela idade de início da epilepsia 
 

Idade N % 

≥2 anos 15 68,2 

<2 anos 7 31,8 

Total 22 100 

Fonte: Prontuários, CIREP - HCFMRP-USP. 
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Tabela 4 - Distribuição pela idade na cirurgia 

 

Idade N % 

≥6,5 anos 11 50 

<6,5 anos 11 50 

Total 22 100 

Fonte: Prontuários, CIREP - HCFMRP-USP. 

 

 

 

Tabela 5 - Distribuição pelo tempo de duração da epilepsia 
 

Duração N % 

≥4 anos 12 54,5 

<4 anos 10 45,5 

Total 22 100 

Fonte: Prontuários, CIREP - HCFMRP-USP. 

 

 

Em relação à procedência, verificou-se que 10 (45,5%) pacientes eram 

provenientes do Estado de São Paulo e 12 (54,5%) das demais regiões do Brasil 

(Tabela 6).  

 

 

Tabela 6 - Distribuição da procedência dos pacientes 

 

Região N % 

Estado de São Paulo 10 45,5 

Demais Regiões 12 54,5 

Total 22 100 

Fonte: Prontuários, CIREP - HCFMRP-USP. 

 

 

No quesito cuidador/responsável pela criança ou adolescente, 16 (72,7%) 

moravam com os pais (pai e mãe) e seis (27,3%) apenas com a mãe (Tabela 7). Em 

relação ao número de cuidadores, 17 (77,3%) tinham apenas um cuidador principal 

(a mãe) e cinco (22,7%) dois cuidadores (Tabela 8). 
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Tabela 7- Distribuição dos responsáveis que residem com a criança 
 

Reside N % 

Mãe e pai 16 72,7 

Mãe 6 27,3 

Total 22 100 

Fonte: Prontuários, CIREP - HCFMRP-USP. 

 

 

 

Tabela 8 - Distribuição dos cuidadores 
 

Número de cuidadores N % 

1 17 77,3 

2 5 22,7 

Total 22 100 

Fonte: Prontuários, CIREP - HCFMRP-USP. 

 

 

Na variável profissão do cuidador, devido às ocupações diversificadas, 

categorizou-se em atividade técnica e/ou profissionalizante (classificadas como 

outras profissões), atividade do lar e serviços gerais sem especificação. Quanto à 

ocupação dos pais, 12 (54,5%) trabalhavam como técnicos, profissionais da 

agricultura, mecânico, analista de sistemas, ou atuavam no comércio; nove (40,9%) 

realizavam outros tipos de serviços mais gerais. Em relação à profissão da mãe, 11 

(50%) eram do lar e 11 (50%) atuavam como professora, psicóloga, advogada, 

enfermeira, técnica em enfermagem, no comércio ou como faxineira. Quanto à 

escolaridade, quatro mães (18,2%) tinham ensino superior, nove (40,9%) ensino 

médio e nove (40,9%) ensino fundamental (Tabela 9).  

 

 

Tabela 9 - Distribuição da escolaridade das mães 
 

Grau de Escolaridade N % 

Superior completo ou incompleto 4 18,2 

Outros 18 81,8 

Total 22 100 

Fonte: Prontuários, CIREP - HCFMRP-USP. 
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A renda familiar variou de R$ 880,00 a R$ 12.000,00, sendo categorizada em 

maior ou menor que dois salários mínimos. Assim, nove (40,9%) tinham renda 

menor que dois salários mínimos e 13 (59,1%), maior que dois salários. A média 

salarial foi de R$ 2.836,22. Tomando por base o salário mínimo vigente no ano de 

2020 (R$ 1.045,00), esse valor corresponde a 2,7 salários mínimos.  

Em relação à frequência escolar, antes da cirurgia, oito (36,4%) não 

frequentavam escola e 14 (63,6%) frequentavam. Após o procedimento cirúrgico, 

sete (31,8%) não frequentavam nenhuma escola e um passou a frequentar, 

totalizando 68,2% que frequentavam. 

Quanto à rede de apoio, apenas quatro (18,2%) tinham apoio da comunidade, 

enquanto 18 (81,8%) não apresentavam. Em relação à participação de alguma 

comunidade religiosa, 12 (54,5%) não participavam e 10 (45,5%) participavam.  

A etiologia da epilepsia foi categorizada em por meio de exames de imagem e 

anatomopatológico (Tabela 10), com oito (36,4%) casos de MFDC (um paciente com 

hemimegaloencefalia), quatro (18,2%) lesões adquiridas e estáticas e 10 (45,5%) 

lesões progressivas, dos quais 100% apresentaram ER.  

 

 

Tabela 10 - Distribuição da etiologia da epilepsia 
 

Etiologia da Epilepsia N % 

Malformação do desenvolvimento cortical 8 36,4 

Lesões Adquiridas e estáticas 4 18,2 

Lesões Progressivas 10 45,5 

Total 22 100 

Fonte: Prontuários, CIREP - HCFMRP-USP. 

 

 

Em relação à semiologia das crises, quatro (18,18%) apresentavam crises 

generalizadas (CTCG, tônicas, atônicas, quedas), 22 (100%) crises motoras focais 

(tônicas, clônicas, espasmos, mioclonias) e oito (36,36%) crises não motoras 

(disperceptivas e crises de ausência) (Tabela 11). 
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Tabela 11 - Distribuição dos tipos semiológicos de crises 
 

Semiologia da crise N % 

Crises motoras generalizadas 4 18,18 

Crises motoras focais 22 100 

Crises não motoras 8 36,36 

Fonte: Prontuários, CIREP - HCFMRP-USP. 

 

 

A frequência de crises epilépticas apresentada foi classificada em diária ou 

semanal, com 21 (95,5%) apresentando crises diárias e um semanal (4,5%). Em 

relação à presença de EPC, 10 (45,5%) apresentavam e 12 (54,5%) não. Quanto à 

presença de EME, três (13,63%) apresentaram antes da abordagem cirúrgica. As 

distribuições estão demonstradas nas Tabelas 12 e 13.  

 

 

Tabela 12 - Distribuição da frequência de crises no período pré-operatório 

 

Frequência de crise no pré-operatório N % 

Diária 21 95,5 

Semanal 1 4,5 

Fonte: Prontuários, CIREP - HCFMRP-USP. 

 

 

 

Tabela 13 - Distribuição EME e EPC no período pré-operatório 

 

Frequência de crise no pré-operatório N % 

EME 3 13,6 

EPC 10 45,5 

Fonte: Prontuários, CIREP - HCFMRP-USP. 

 

 

Quanto ao acometimento hemisférico, 16 (72,7%) apresentavam o hemisfério 

direito e seis (27,3%) o hemisfério esquerdo comprometido. Para a dominância 

manual, dois (9,1%) não tinham dominância definida, 18 (81,8%) dominância direita 
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e dois (9,1%) dominância esquerda. Quanto ao número de FAC utilizados antes da 

cirurgia, a média foi de 4,5 fármacos, com variação de dois a sete. No PO de dois 

anos, a média foi de três fármacos (redução de 33%), variando de um a cinco, com 

54,5% dos pacientes utilizando de um a dois fármacos. A evolução pode ser 

conferida no Gráfico 1.  

 

 

Gráfico 1 - Números absolutos de fármacos anticrise nos períodos pré-operatório e pós-
operatório de dois anos 

 

 
Fonte: Prontuários, CIREP - HCFMRP-USP. 

 

 

As alterações no comportamento associadas à epilepsia estiveram presentes 

em seis pacientes (27,27%) no preOP, em nove (40,9%) no PO de seis meses e em 

11 (50%) no PO de dois anos. No preOP, seis (27,3%) dos pacientes faziam uso de 

medicação psiquiátrica (antidepressivos e antipsicóticos para controle do 

comportamento), enquanto 10 (45,5%) faziam uso deste tipo de fármaco no PO de 

dois anos.  

Em relação às complicações, dois pacientes (9%) apresentaram 

complicações no PO que foram meningite e hidrocefalia. Para sequela motora, 12 

(54,5%) apresentaram piora e 10 (45,5%) mantiveram-se estáveis da hemiparesia no 

PO dois anos. A distribuição das consequências pós-operatórias no seguimento de 

dois anos está apresentada na Tabela 14.  
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Tabela 14 - Distribuição de consequências pós-operatórias de dois anos 

 
Sequelas (n) % 

Alterações comportamentais 11 50 

Déficit motor mantido 10 45,5 

Déficit motor pior 12 54,5 

Fonte: Prontuários, CIREP - HCFMRP-USP. 

 

 

O desfecho clínico de crises ao longo do tempo foi categorizado em Engel I 

(remissão de crises) e outros (Engel II, III e IV). Nos primeiros seis meses de PO e 

no segundo ano de PO foram Engel I, respectivamente, 17 (77,3%) e 16 (72,7%) 

(Tabela 15). 

 

 

Tabela 15 - Distribuição do desfecho clínico quanto ao controle de crises 
 

Engel (n) 6 Meses % (n) 2 anos % 

Engel classe I 17 77,3 16 72,7 

Engel classe II 0 0 2 9,1 

Engel classe III 2 9,1 2 9,1 

Engel classe IV 3 13,6 2 9,1 

Total 22 100 22 100 

Fonte: Prontuários, CIREP - HCFMRP-USP. 

 

 

Em relação ao desfecho da cognição e do comportamento adaptativo, dos 22 

pacientes, um não realizou a avaliação no PO seis meses e dois não realizaram no 

PO dois anos. Quinze pacientes foram avaliados com a Vineland e sete com o 

WISC. Os pacientes foram categorizados em três grupos: eficiência intelectual 

normal, DI leve e moderada ou grave. No preOP, cinco (22,7%) pacientes tinham 

eficiência intelectual normal, três (13,6%) DI leve e 14 (63,7%) DI moderada ou 

grave. No PO seis meses, dois (9,5%) apresentavam eficiência normal, seis (28,5%) 

DI leve e 13 (62%) DI moderada ou grave. No PO dois anos, dois (10%) obtiveram 

eficiência intelectual normal, três (15%) DI leve e 15 (75%) DI moderada ou grave 

(Gráfico 2).  
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Gráfico 2 - Avaliação NPS no preOP, PO seis meses e dois anos 

 

Fonte: Prontuários, CIREP - HCFMRP-USP. 
 

 

Quanto à evolução dos pacientes nos níveis de eficiência intelectual nos três 

tempos de avaliação, categorizou-se em melhora, piora ou estável. Da avaliação 

inicial até PO seis meses, um (4,8%) paciente apresentou melhora, seis (28,5%) 

pacientes piora e 14 (66,7%) se mantiveram estáveis. Da avaliação inicial até o PO 

dois anos, um (5%) paciente evoluiu com melhora, cinco (25%) pacientes com piora 

e 14 (70%) com estabilização (Tabela 16 e Gráfico 3). Não houve diferença 

estatística entre os tempos. 

 

Tabela 16 - Distribuição da evolução NPS: comparativo entre períodos preOP, PO seis 
meses e dois anos 

 

Evolução NPS preOP-PO 6 meses (n) % p preOP- PO 2 anos (n) % p 

Melhora 1 4,8  1 5  

Piora 6 28,5  5 25  

Estável 14 66,7  14 70  

Total 21 100 0,3 20 100 0,44 

Fonte: Prontuários, CIREP - HCFMRP-USP. 
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Gráfico 3 - Comparação entre os resultados das avaliações NPS preOP e PO dois anos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Prontuários, CIREP - HCFMRP-USP. 
 

 

Foram verificadas as influências das variáveis independentes sobre a 

evolução da NPS e comparados os valores da NPS entre as categorias dessas 

variáveis. Quanto à idade na cirurgia, houve diferença significativa para os pacientes 

que foram operados com idade inferior a 6,5 anos na evolução da NPS comparando 

preOP e o PO dois anos (p=0,01) e também na comparação do PO seis meses e 

dois anos (p=0,05). Também houve diferença para a variável frequência escolar, 

com valores da NPS de dois anos significativamente maiores para as crianças que 

não frequentavam a escola antes do procedimento cirúrgico (p=0,04). Não houve 

diferença significativa da variável frequência escolar após a cirurgia. Em relação ao 

diagnóstico etiológico da epilepsia, houve diferença significativa na NPS do PO seis 

meses para os pacientes cuja etiologia eram as MFDC comparados com o grupo das 

lesões progressivas (p=0,05). Houve diferença significativa na NPS de seis meses e 

dois anos, melhor para os pacientes que usavam mais que dois fármacos, com 

p=0,001 em ambos os períodos PO. A ausência de EPC também impactou 

significativamente e positivamente a NPS de seis meses (p=0,01).  
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Não houve diferença significativa para as variáveis idade de início da 

epilepsia, tempo de duração da epilepsia, sexo, procedência, cuidador, profissão do 

cuidador, renda familiar, escolaridade da mãe, participação na comunidade ou de 

uma religião, semiologia de crises epilépticas, hemisfério acometido, sequelas ou 

classificação de Engel. 

Para comparação da evolução da NPS (categorizada em eficiência intectual 

normal ou DI leve e DI moderada a grave) nos três tempos com o QVCE-50 (escore 

total e domínios) e a Zarit, foi utilizado o teste não paramétrico de Mann-Whitney. 

Não houve diferença para o domínio físico. Para o domínio psicológico, houve 

diferença significativa na NPS de seis meses com maiores valores desse domínio 

para os pacientes com DI moderada a grave no preOP (p=0,01), PO seis meses 

(p=0,03) e PO dois anos (p=0,04). No domínio sociofamiliar, houve diferença 

significativa na NPS seis meses com maiores valores desse domínio para DI 

moderada ou grave na evolução do domínio no PO seis meses comparado ao preOP 

(p=0,05). No domínio cognitivo educacional, houve diferença significativamente 

estatística na NPS no PO seis meses para os pacientes com eficiência intelectual 

normal ou DI leve com valores maiores nesse domínio no preOP (p=0,01), PO seis 

meses (p=0,04), PO dois anos (p=0,02), comparado aos pacientes com DI moderada 

ou grave. Para o escore total do QVCE-50, houve diferença significativamente 

estatística para a NPS no PO dois anos com valores maiores dessa medida para 

pacientes com eficiência intelectual normal ou DI leve no preOP em comparação 

com a DI moderada ou grave (p=0,05). Não houve diferença na evolução dos grupos 

da NPS para a escala Zarit.  

Em relação à avaliação da QV, o QVCE-50 foi aplicado em todos os 

cuidadores. No preOP, o escore total variou de 107,13 a 162,75, com média de 

125,84. No PO de seis meses, a variação foi de 108,17 a 164,80, com média de 

131,91; no PO de dois anos, de 101,09 a 172,65, com média de 138,24 (Tabela 17).  
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Tabela 17 - Distribuição das médias dos escores do Instrumento Qualidade de Vida da 
Criança com Epilepsia (QVCE-50) 

 

Escore QVCE-50 preOP 6 meses 2 anos 

Mínimo 107,13 108,17 101,09 

Máximo 162,75 164,80 172,65 

Média dos valores 125,84 131,91 138,24 

Fonte: Prontuários, CIREP - HCFMRP-USP. 

 

 

Na comparação do escore global do QVCE-50, houve diferença significativa 

entre o preOP e o PO de dois anos (p=0,007). Não houve diferença entre os demais 

tempos (Tabela 18). 

 

 

Tabela 18 - Evolução dos escores do Instrumento Qualidade de Vida da Criança com 
Epilepsia (QVCE-50) nos períodos pré-operatório, seis meses e dois anos 
pós-operatório 

 

Escore QVCE-50 Valor p 

PreOP x PO 6 meses 0,20 

PO 6 meses x PO 2 anos 0,08 

PreOP x PO 2 anos 0,007* 

Teste post hoc de Bonferroni, *significância valor de p≤0,05. 
Fonte: Pesquisadora. 

 

 

Foram verificadas as influências das variáveis independentes sobre a 

evolução do QVCE-50 e comparados os valores de QVCE-50 entre as categorias 

dessas variáveis. A profissão do pai, classificada como outros serviços, apresentou 

maior escore global no PO seis meses (p=0,03). Também houve diferença 

significativa no grupo das crianças que frequentavam a escola no PO, com maiores 

valores de QVCE-50 na comparação entre o PO seis meses e PO dois anos 

(p=0,03). Em relação ao diagnóstico, o grupo das lesões progressivas obteve 

médias maiores que o das MFDC na evolução de seis meses de PO, em 

comparação com dois anos de PO (p=0,05). Para o número de FAC no PO dois 
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anos, houve diferença com maiores valores para aqueles pacientes que usavam 

menos de dois FAC no preOP comparados com os que usavam mais de dois FAC 

nesse mesmo tempo (p=0,005). Os pacientes que apresentavam EPC obtiveram 

escores maiores de QVCE-50 no preOP (p=0,05) e na comparação do PO dois anos 

com o PO seis meses (p=0,02). Já os pacientes que não apresentavam EPC, 

demonstraram evolução significativa na comparação do PO dois anos com o PO seis 

meses (p=0,02). No desfecho de crises, Engel I se associou a maiores valores de 

QVCE-50 no PO seis meses (p=0,05), mas não na evolução comparativa do escore.  

Não houve diferença significativa na evolução do QVCE-50 para as variáveis 

idade na cirurgia, tempo de duração da epilepsia, procedência, com quem reside, 

número de cuidadores, profissão da mãe, escolaridade da mãe, renda familiar, 

frequentar escola antes da cirurgia, participar da comunidade ou de algum grupo 

religioso, carga de FAC prévia à cirurgia, uso de medicação psiquiátrica, semiologia 

das crises epilépticas, hemisfério acometido, sequela motora e transtorno 

comportamental. As principais informações estão resumidas nas Tabelas 19, 20 e 

21. 

 

 

Tabela 19 - Associação da evolução dos escores do Instrumento Qualidade de Vida da 
Criança com Epilepsia (QVCE-50) nos períodos pré-operatório, seis meses e 
dois anos pós-operatório versus variáveis independentes do estudo 

 
Variáveis independentes p-valor (preOP a 

seis meses) 
p-valor (preOP a 

dois anos) 
p-valor (preOP 

a dois anos) 

QVCE X Procedência 0,23 0,46 0,94 

QVCE X Profissão da mãe 0,76 0,69 0,71 

QVCE X Profissão do pai 0,15 0,67 0,13 

QVCE X Quem reside 0,88 0,65 0,66 

QVCE X Escolaridade mãe 0,30 0,07 0,61 

QVCE X Renda familiar ≥ dois salários 
mínimos 

0,61 0,36 0,86 

QVCE X Frequenta escola antes 1 0,83 0,68 

QVCE X Frequenta escola após 0,75 0,03* 0,06 

QVCE X Comunidade 0,55 0,55 0,79 

QVCE X Igreja 0,69 0,16 0,26 

Teste post hoc de Bonferroni, *significância valor de p≤0,05. 
Fonte: Pesquisadora. 
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Tabela 20 - Evolução dos escores do Instrumento Qualidade de Vida da Criança com 
Epilepsia (QVCE-50) nos períodos pré-operatório, seis meses e dois anos 
pós-operatório, de acordo com cada variável da epilepsia 

 
Variáveis independentes p-valor (preOP 

a seis meses) 
p-valor (preOP a 

dois anos) 
p-valor (preOP a 

dois anos) 

QVCE X Idade de início ≥2 anos 0,30 0,35 0,97 

QVCE X Idade da cirurgia ≥6,5 anos 0,30 0,76 0,57 

QVCE X Diagnóstico 0,05* 0,05* 0,93 

QVCE X Duração da epilepsia ≥4 anos 0,29 0,21 0,89 

QVCE X FAC ≥2 no PO dois anos 0,36 0,45 0,50 

QVCE X Presença EPC 0,01* 0,01* 0,89 

QVCE X Hemisfério 0,88 0,26 0,76 

QVCE X Engel I 0,50 0,09 0,09 

Teste post hoc de Bonferroni, * significância valor de p≤0,05. 
Fonte: Pesquisadora. 

 

 

 

Tabela 21 - Associação da evolução dos escores do Instrumento Qualidade de Vida da 
Criança com Epilepsia (QVCE-50) nos períodos pré-operatório, seis meses e 
dois anos pós-operatório versus variáveis de transtorno comportamental 

 

Variáveis p-valor (preOP 
a seis meses) 

p-valor (seis meses 
a dois anos) 

p-valor (preOP a 
dois anos) 

QVCE X Fármacos psiquiátricos no 
PO 

0,32 0,57 0,39 

QVCE X presença transtorno 
comportamental no PO dois anos 

0,92 0,79 0,37 

Teste post hoc de Bonferroni, * significância valor de p≤0,05. 
Fonte: Pesquisadora. 

 

 

Foram avaliados os subdomínios do QVCE-50, de acordo com a Tabela 22. 
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Tabela 22 - Distribuição dos escores médios referentes aos domínios físico, psicológico, 
sociofamiliar, cognitivo-educacional e escore total, segundo o cuidador 

 

Fonte: Prontuários, CIREP - HCFMRP-USP. 

 

 

Para o domínio físico, o valor mínimo no preOP foi de 33,33, máximo de 

63,88, com média de 47,21. No PO seis meses, a variação dos valores foi de 38,88 

a 77,77, com média de 57. No PO dois anos, a variação foi de 44,44 a 91,66, com 

média de 70,82. Houve diferença significativa entre os períodos, com valores 

maiores no domínio físico no PO dois anos comparado com o preOP (p<0,001), no 

PO seis meses comparado com o preOP (p=0,003) e no PO dois anos comparado 

com seis meses (p=0,003). Foi avaliada a influência das variáveis independentes na 

evolução desse domínio e também comparados os valores do domínio entre as 

categorias das variáveis. Houve diferença significativa para a variável sexo feminino, 

que apresentou maiores valores no PO dois anos (p=0,05) e na evolução do PO dois 

anos com o PO seis meses (p=0,03), comparado ao sexo masculino. Frequentar 

escola após a cirurgia também apresentou valores maiores que não frequentar nos 

períodos de PO dois anos (p=0,04), PO dois anos comparado com preOP (p=0,05) e 

PO dois anos comparado com seis meses (p=0,02). Também foi observada 

correlação negativa entre os valores do domínio físico do PO dois anos com o 

número de FAC do preOP, ou seja, quanto maior a carga FAC prévio menor o 

escore físico com dois anos PO (p=0,03). Engel I também se correlacionou a 

maiores valores no PO dois anos (p=0,02) e na evolução do PO dois anos com o 

preOP (p=0,03). Não houve diferença para as demais variáveis analisadas.  

Escore QVCE-50 preOP Seis meses p (preOP - seis 
meses) 

Dois anos p (preOP - dois anos) 

Domínio Físico 47,21 57,00 0,003* 70,82 <0,001* 

Domínio Psicológico 80,10 78,59 0,9 75,87 0,03* 

Domínio Sociofamiliar 72,88 74,46 0,3 76,45 0,3 

Domínio Cognitivo-
educacional 

46,59 46,83 1 51,91 0,05* 

Total 124,13 128,44 0,2 137,53 0,007* 
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Para o domínio psicológico, os valores máximo e mínimo foram: para o preOP 

de 61,11 a 94,44, com média de 80,10; PO seis meses 63,88 a 91,6, com média de 

78,59; PO dois anos 62,5 a 90,27, com média de 75,87. Houve diferença 

significativa entre os períodos, com valores menores do escore no PO dois anos 

comparado com o preOP (p=0,03). Foi avaliada a influência das variáveis 

independentes na evolução do domínio psicológico e também comparados os 

valores do psicológico entre as categorias das variáveis. Houve diferença 

significativa para o sexo, o sexo masculino obteve valores maiores que o feminino no 

domínio no preOP (p=0,05). Em relação à procedência, os pacientes do estado de 

São Paulo apresentaram valores significativamente maiores nos domínios do PO de 

seis meses (p=0,03) e dois anos (p=0,009) do que os procedentes dos demais 

estados do Brasil. Para a escolaridade da mãe, houve piora no domínio com 

significância estatística no comparativo do PO dois anos com o PO seis meses 

(p=0,04) para as mães que possuíam ensino superior. Os indivíduos que não 

frequentavam a escola após o procedimento cirúrgico apresentaram valores maiores 

no domínio psicológico do que os que frequentavam no preOP (p=0,04), no PO seis 

meses (p=0,03) e dois anos (p=0,009). No PO seis meses, as MFDC obttiveram 

valores significativamente maiores que as lesões progressivas (p=0,006), mas não 

houve manutenção deste achado no PO dois anos. Observou-se correlação negativa 

significativa (p=0,02) entre a carga de FAC utilizados no preOP e os valores do 

domínio no PO dois anos, ou seja, quanto maior a carga de FAC menor valor no 

psicológico de dois anos. Os pacientes que faziam uso de medicações psiquiátricas 

antes do procedimento cirúrgico obtiveram valores significativamente maiores no 

psicológico de seis meses (p=0,03) e dois anos (p=0,009) do que os que não faziam 

uso. Além disso, os que faziam uso após o procedimento também obtiveram valores 

maiores no PO dois anos (p=0,05) que aqueles que não faziam. Pacientes que não 

apresentaram EPC obtiveram valores do psicológico significativamente maiores no 

PO seis meses (p=0,005) e dois anos (p=0,04) do que os que possuíam essa 

condição. As crianças e adolescentes que apresentavam algum tipo de transtorno no 

comportamento antes do procedimento tiveram valores maiores do psicológico na 

evolução do PO dois anos comparado com o preOP, assim como os que tinham 

algum transtorno no PO seis meses também obtiveram valores maiores neste 
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domínio no PO dois anos, comparados aos que não tinham transtorno. Não houve 

diferença para as demais variáveis analisadas. 

No domínio sociofamiliar, os valores máximo e mínimo variaram de 53,57 a 

100 nos três tempos analisados. A média no preOP foi de 72,88; no PO seis meses, 

de 74,46 e no PO dois anos de 76,45, sem diferença significativa entre os tempos. 

Foi analisada a influência das variáveis independentes na evolução do domínio e 

também comparados os valores do domínio entre as categorias dessas variáveis. 

Houve diferença significativa para o sexo feminino, com valores superiores ao sexo 

masculino, no PO dois anos (p=0,02). Houve diferença significativa para a profissão 

do pai, classificada como outros serviços, com valores maiores que serviços gerais 

no PO dois anos, na evolução do PO dois anos comparado com o preOP (p=0,02) e 

também PO dois anos comparado com o PO seis meses (p=0,05). Os pacientes que 

usavam menos de dois FAC também tiveram escores maiores do que aqueles que 

usavam mais de dois FAC no preOP (p=0,006), mas não houve diferença para os 

outros tempos. Pacientes portadores de EPC tiveram escores maiores do que os 

que não possuíam no PO doisanos (p=0,05) e na evolução do PO seis meses 

comparado com o preOP (p=0,05). Além disso, os que não apresentaram crises 

generalizadas também tiveram escores maiores do que os que tinham essa 

semiologia de crises aos seis meses (p=0,04) e dois anos de PO (0,05). Os 

portadores de transtorno comportamental no preOP obtiveram escores maiores na 

evolução do PO dois anos comparado com o preOP e também PO dois anos 

(p=0,02) comparado com o PO seis meses (p=0,05). Não houve diferença para as 

demais variáveis analisadas.  

Para o domínio cognitivo-educacional, os valores máximos e mínimos para o 

preOP foram de 25 e 79,68, com média de 45,59; para o PO seis meses, de 29,68 e 

87,4, com média de 46,83; e para o PO dois anos, de 34,31 e 82,81, com média de 

51,91. Houve diferença significativa para o domínio no PO dois anos comparado 

com o preOP (p=0,05); e não se observou diferença para os demais tempos. Foram 

verificadas as influências das variáveis independentes sobre a evolução do domínio 

e comparados os valores do domínio entre as categorias dessas variáveis. Houve 

diferença significativa para a idade na cirurgia ≥ dois anos, com valores superiores 

que idade menor que dois anos, no preOP (p=0,002) no PO seis meses (0,006) e 
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dois anos (p=0,007). A procedência de outros locais do Brasil, em comparação com 

o Estado de SP, também se associou a maiores escores no preOP (p=0,04) e no PO 

seis meses (p=0,04). Porém, na evolução do PO dois anos com o preOP, os 

pacientes do estado de São Paulo obtiveram valores significativamente maiores do 

que os de outros estados (p=0,05). Cuidadores que não possuíam ensino superior, 

comparados aos que possuíam, se associaram a maiores valores no domínio na 

evolução do PO dois anos comparado com o preOP (p=0,05). A renda maior que 

dois salários apresentou valores significativamente maiores nesse domínio do que a 

renda menor que dois salários, na evolução do PO seis meses comparado com o 

preOP (p=0,04). Frequentar escola antes do procedimento obteve valores 

significativamente superiores a não frequentar no PO seis meses (p=0,01). 

Frequentar escola após o procedimento se associou a valores maiores que não 

frequentar nesse domínio no preOP (p=0,05) e no PO dois anos (p=0,007). As 

lesões progressivas obtiveram escores maiores no preOP e no PO dois anos do que 

as MFDC (p=0,006; p=0,05) e as lesões não progressivas (p=0,01; p=0,01). Usar 

menos que dois FAC no PO também mostrou valores maiores nesse domínio do que 

usar mais que dois FAC no preOP (p=0,009) e no PO seis meses (p=0,01). Ter EPC 

também se associou a valores maiores nesse domínio do que não ter EPC no preOP 

(p=0,001), no PO seis meses (p=0,04) e no PO dois anos (p=0,002). Porém, quando 

comparado o PO seis meses com o preOP, não ter EPC mostrou valores 

significativamente maiores do que ter (p=0,03). Em relação à sequela motora, os 

pacientes que pioraram a hemiparesia, obtiveram valores maiores no preOP 

(p=0,05) e no PO seis meses (p=0,03). Não houve diferença para as demais 

variáveis analisadas. 

A escala Zarit de sobrecarga do cuidador foi aplicada em 100% dos 

responsáveis. No preOP, observando-se variação de 9 a 53, com média de 29,73; 

no PO seis meses, de 7 a 59, com média de 29,18; e no PO dois anos, de 13 a 48, 

com média de 31,36 (Tabela 23). Categorizaram-se em pouca ou nenhuma 

sobrecarga 0-20, leve a moderada 21-40, moderada a grave 41-60 e severa 

sobrecarga 61-88 (Tabela 24). Além disso, realizou-se a comparação do escore da 

Zarit entre os três tempos e não houve diferença significativa (p=0,66). 
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Tabela 23 - Variação do escore da Zarit Burden interview 
 

Escore Zarit preOP PO seis meses PO dois anos p 

Mínimo 9 7 13  

Máximo 53 59 48  

Média dos valores 29,73 29,18 31,36 0,66 

Fonte: Prontuários, CIREP - HCFMRP-USP. 

 

 

 

Tabela 24 - Categorização do escore da Zarit Burden interview 
 

Classificação preOP 

(n) 

% PO seis meses 

(n) 

% PO dois anos 

(n) 

% 

Pouca/Nenhuma sobrecarga 5 22,7 5 23,8 3 13,6 

Sobrecarga leve a 
moderada 

14 63,7 13 61,9 14 63,7 

Sobrecarga moderada a 
grave 

3 13,6 3 14,3 5 22,7 

Total 22 100 21 100 22 100 

Fonte: Prontuários, CIREP - HCFMRP-USP. 

 

 

Foram verificadas as influências das variáveis independentes sobre a 

evolução da Zarit e comparados os valores da Zarit entre as categorias dessas 

variáveis. Houve diferença significativa para a variável sexo, sendo que o sexo 

masculino obteve valores significativamente superiores na evolução no PO de dois 

anos comparado ao PO seis meses (p=0,05). A procedência das demais regiões do 

Brasil, em comparação com o estado de São Paulo, também mostrou valores 

maiores na Zarit aplicada nos seis meses (p=0,04) e dois anos de PO (p=0,03). 

Residir com a mãe e o pai, comparado com só a mãe, associou-se a maiores 

escores da Zarit de seis meses (p=0,01) e dois anos (p=0,03). Ter um cuidador 

comparado com dois cuidadores teve valor significativamente maior na evolução da 

escala de dois anos do que com seis meses (p=0,02). A profissão do pai classificada 

como outros serviços, em comparação com serviços gerais, obteve maiores valores 

da Zarit aplicada no preOP (p=0,02), mas não nos outros tempos evolutivos. Não 



Resultados  |  77 

participar de uma religião, comparado com participar, mostrou valor maior na escala 

de sobrecarga do cuidador aplicada aos seis meses PO (p=0,03). Os pacientes que 

não possuíam transtorno no comportamento no preOP obtiveram escore 

significativamente maior do que os que não possuíam no PO dois anos (p=0,04) e 

também na comparação do PO dois anos com o preOP (p=0,02). Não houve 

diferença significativa entre os tempos para as seguintes variáveis: idade de início da 

epilepsia, idade na cirurgia, duração da epilepsia, profissão da mãe, escolaridade da 

mãe, renda, frequentar escola, participar da comunidade, diagnóstico etiológico, 

número de FAC, uso de medicações psiquiátricas, EPC, semiologia de crises 

epilépticas, hemisfério acometido, sequela motora e Engel.  

Utilizou-se, ainda, a nota atribuída pelo cuidador na QV do seu filho. No 

preOP, as notas variaram de 2 a 8, com média de 5,31; no PO seis meses, de 1 a 

10, com média de 7,6; e no PO dois anos, de 5 a 10, com média de 8,09. Houve 

diferença significativa entre os tempos (p<0,001) e na evolução ao longo do tempo 

para a comparação do PO seis meses com o preOP (p=0,003) e na do PO dois anos 

com o preOP (p<0,001). Não houve diferença estatisticamente significativa na 

comparação do PO dois anos com o PO seis meses (p=0,91) (Tabela 25).  

 

 

Tabela 25 - Variação da nota do cuidador 
 

Nota preOP PO seis meses PO dois anos p 

Mínimo 2 1 5  

Máximo 8 10 10  

Média dos valores 5,31 7,6 8,09 <0,001 

Fonte: Prontuários, CIREP - HCFMRP. 

 
 

Para analisar a influência das variáveis independentes na evolução da nota 

do cuidador, compararam-se os três momentos em cada nível da variável e também 

entre as categorias dessas variáveis. Houve diferença significativa para a variável 

sexo, com o sexo feminino demonstrando valores maiores que o sexo masculino no 

PO seis meses (p=0,05). Morar com o pai e a mãe obteve notas significativamente 

superiores ao morar apenas com a mãe no PO seis meses (p=0,05). Renda menor 
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que dois salários mínimos em comparação com renda maior que dois salários 

obteve resultados significativamente superiores no preOP (p=0,03). No preOP, o 

diagnóstico de lesão progressiva se associou a notas maiores do que o diagnóstico 

de lesão estática (p=0,03). Em relação à quantidade de FAC utilizados previamente 

à cirurgia e a evolução na nota, utilizando o coeficiente de correlação não 

paramétrico de Spearman, houve correlação significativamente negativa entre a nota 

do PO seis meses, comparada com a nota do preOP (p=0,04). Assim, quanto maior 

o número de FACs utilizados no preOP menor a evolução da nota nesse período. 

Apresentar EPC comparado com não apresentar obteve notas maiores no preOP 

(p=0,03) e não na evolução desse parâmetro. Não apresentar semiologia de crise 

generalizada apresentou notas maiores no PO dois anos comparado com apresentar 

(p=0,04). Engel I aos seis meses, comparado com o preOP, associou-se a notas 

maiores que outros valores de Engel (p=0,04). Engel I com dois anos também teve 

valores significativamente maiores na nota dos pais na evolução do PO seis meses 

comparado com o preOP (p=0,04). Não houve diferença para as demais variáveis 

analisadas. 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Discussão 
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Entre os anos de 2014 E 2017, foram realizadas 34 cirurgias hemisféricas no 

CIREP-HCFMRP-USP, com 22 pacientes incluídos no presente estudo. Apesar da 

exclusão de 12 pacientes, que não atendiam aos critérios para serem incluídos, ao 

se compararem com séries pediátricas de hemisferotomia na literatura, ainda se tem 

um número significativo de cirurgias. Na série de Pulsifer et al. (2004) foram 

incluídas 71 crianças submetidas à hemisferotomia em 29 anos; em Panigrahi et al. 

(2016), 21 crianças com seguimento de, pelo menos, dois anos; no estudo de 

Griffiths et al. (2007), 26 crianças submetidas à cirurgia hemisférica; van 

Schooneveld et al. (2016) avaliaram 31 pacientes em 15 anos de estudo; Lee et al. 

(2014), 12 crianças em oito anos e Devlin et al. (2003), 33 crianças em seis anos de 

estudo. 

A média de idade no início da epilepsia na presente amostra foi de 3,5 anos e 

a mediana de dois anos. Um fator que pode ter contribuído para elevar a média da 

idade de início das crises e da idade da cirurgia na nesta amostra é a etiologia, pois 

46% dos pacientes apresentavam lesões progressivas, sendo este último grupo 

constituído por pacientes portadores de ER. A média de idade de início das crises 

das crianças com ER é de seis anos e de nove anos para a cirurgia, com base em 

estudos de Pulsifer et al. (2004). 

A média de duração da epilepsia foi de 5,5 anos e a mediana de quatro anos; 

já para a idade na cirurgia, a média e a mediana foram de nove e 6,5 anos, 

respectivamente. Em séries específicas de lactentes, alguns autores reportaram 

idade menor na cirurgia, que variou, em média, de 11,7 a 18,3 meses (DUCHOWNY 

et al.,1998; GONZÁLEZ-MARTÍNEZ et al., 2005). Outros, como Devlin et al. (2003) e 

Peacock et al. (1996), apresentaram mediana de idade na cirurgia variando de 3,3 a 

4,25 anos, média de 4,8 anos e tempo de duração da epilepsia de 2,8 a 3,9 anos. 

Essas séries com diversas etiologias e idades incluídas estão equiparadas à deste 

estudo em relação ao início da epilepsia, porém com tempo de duração de epilepsia 

menor que o do presente estudo. Essa distinção é importante, pois a cirurgia 

hemisférica é tradicionalmente considerada como uma medida extrema e, 

particularmente em pacientes muito jovens com epilepsia farmacorresistente, o 

tempo para a cirurgia é uma decisão crítica. Apesar de especulativo, um benefício 

teórico existe na indicação cirúrgica precoce a fim de promover um desenvolvimento 
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cognitivo e comportamental melhor, aproveitando a neuroplasticidade presente no 

início da vida, prevenindo os efeitos deletérios de crises epilépticas frequentes no 

neurodesenvolvimento (DUCHOWNY; JAYAKAR, 1993).  

Uma das razões para o tempo de duração da epilepsia ser maior na presente 

casuística é o encaminhamento tardio para a cirurgia, fato que pode ser justificado 

pela dificuldade de acesso da população brasileira a centros de referência de 

cirurgia de epilepsia por motivos demográficos e econômicos. Quarenta e cinco por 

cento dos pacientes eram provenientes do Estado de São Paulo, enquanto 55% das 

demais regiões do país. Além disso, a média salarial na população estudada foi de 

R$ 2.836,22, aproximadamente 2,7 salários mínimos, com 40,9% da amostra com 

renda menor que dois salários mínimos. A situação econômica limita o acesso aos 

centros terciários em um país em desenvolvimento como o Brasil. 

Por vezes, a tomada de decisão cirúrgica é postergada e desafiadora pela 

preocupação em relação à linguagem, principalmente quando o hemisfério esquerdo 

é acometido, além do temor em relação a complicações pós-cirúrgicas. No presente 

estudo, o hemisfério direito foi acometido em 70% dos casos. No desenvolvimento 

típico, a linguagem é estabelecida na primeira infância, antes dos cinco ou seis 

anos, por meio de mecanismos de poda sináptica e mielinização dos tratos da 

linguagem clássica dentro dos lobos temporal e frontal do hemisfério dominante 

(CHOU; SERAFINI; MUH, 2018; SZAFLARSKI et al., 2006). Todavia, a 

especialização das áreas de linguagem típicas pode ser interrompida no contexto da 

epilepsia precoce devido à atividade epiléptica anormal e, a fim de compensar 

funcionalmente a deficiência da linguagem em regiões no hemisfério dominante, 

áreas não danificadas no hemisfério contralateral podem ser recrutadas para 

assumir essa função. A extensão da lateralização da linguagem atípica varia entre 

os indivíduos e ocorre em um continuum, com alguns pacientes apresentando 

envolvimento mínimo do lado direito, alguns com linguagem representada 

bilateralmente e outros com esse domínio de linguagem fortemente à direita 

(DANGUECAN; SMITH, 2019). Dessa forma, quando os indivíduos são avaliados 

quanto à possibilidade cirúrgica, a análise do domínio da linguagem e 

correspondentes habilidades de linguagem é crítica quando a zona epileptogênica 

pode envolver regiões do cérebro relevantes para a linguagem. A maioria das séries 
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em hemisferotomia incluiu crianças de todas as idades com envolvimento de ambos 

os hemisférios (DEVLIN et al., 2003; GONZÁLEZ-MARTÍNEZ et al., 2005; 

GRIFFITHS et al., 2007; LEE et al., 2014; PANIGRAHI et al., 2016; PULSIFER et al., 

2004; van SCHOONEVELD et al., 2016; VILLAREJO-ORTEGA et al., 2013). Estudo 

prévio, também realizado no CIREP-HCFMRP-USP, avaliou crianças maiores de 

seis anos submetidas à hemisferotomia esquerda, encontrando um desfecho 

cognitivo relativamente benéfico com a maioria apresentando estabilidade PO 

(SILVA et al., 2020). 

Em relação às complicações, 9% apresentaram meningite ou hidrocefalia e 

nenhum paciente foi a óbito. Este resultado foi similar ao encontrado nas séries de 

Devlin et al. (2003) e Peacock et al. (1996), em que 11% dos pacientes submetidos à 

hemisferotomia funcional necessitaram de derivação no PO e 9% apresentaram 

hemorragia no PO. Em relação às sequelas motoras, 12 (54,5%) tiveram alguma 

piora da paresia no PO dois anos. Na maioria das séries encontradas na literatura, a 

hemiparesia permanece mantida no PO, com pequeno número de pacientes que 

melhoram ou pioram (DEVLIN et al., 2003; DUCHOWNY et al., 1998; KRYNAUW, 

1950; LEE et al., 2014; MOOSA et al., 2013; PEACOCK et al., 1996). No presente 

estudo, houve grande parcela de pacientes portadores de ER, o que contribuiu para 

este pior resultado, pois foram eles os que apresentaram maiores proporções de 

piora de déficit no PO e os que precisaram de mais tempo de reabilitação (DEVLIN 

et al., 2003). No entanto, esse desfecho encontrado não é uma surpresa, mas sim 

uma consequência da história natural da doença. Estes achados, levados em 

consideração em conjunto, demonstram baixa morbimortalidade da cirurgia 

hemisférica na amostra analisada, comparável a outros centros de cirurgia de 

epilepsia farmacorresistente. 

De maneira geral, os pacientes submetidos à cirurgia para tratamento da 

epilepsia farmacorresistente apresentam crises muito frequentes e, em especial, 

aqueles submetidos à cirurgia hemisférica, são os que experimentam epilepsia 

grave, com maior impacto na QV (DEVLIN et al., 2003; GONZÁLEZ-MARTÍNEZ et 

al., 2005; PEACOCK et al., 1996; WYLLIE et al., 1998). Praticamente todas as 

crianças analisadas apresentavam crises epilépticas diárias e apenas uma possuía 
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crises semanais. Quarenta e seis por cento tinham EPC e 13% apresentaram EME. 

Tais dados demonstram a gravidade em relação à epilepsia da amostra analisada.  

Na população pediátrica, estudos prévios demonstraram que a 

hemisferotomia é uma intervenção cirúrgica eficaz para controle de crises epilépticas 

refratárias ao tratamento clínico, decorrentes de doenças hemisféricas unilaterais, 

com desfechos livres de crises em 52 a 90% dos casos (DEVLIN et al., 2003, LEE et 

al., 2014; PANIGRAHI et al., 2016; PEACOCK et al., 1996; PULSIFER et al., 2004; 

van EMPELEN et al., 2004; van SCHOONEVELD et al., 2016; VILLAREJO-ORTEGA 

et al., 2013; VINING et al., 1997). No presente estudo, 72% dos pacientes ficaram 

livres de crises no PO dois anos e, se for considerada a remissão ou o controle 

significativo das crises (Engel I e II), foram alcançados 81% de pacientes, desfecho 

semelhante ao encontrado na literatura. Um fator que pode ter contribuído para o 

sucesso do desfecho cirúrgico é a grande parcela de pacientes com diagnóstico de 

ER e apenas um paciente com hemimegalencefalia. A natureza do distúrbio cerebral 

que leva à epilepsia farmacorresistente afeta mais o prognóstico do que a escolha 

do procedimento cirúrgico (PULSIFER et al., 2004). Outros estudos corroboram com 

esse fato. Devlin et al. (2003) reportaram desfecho livre de crises de 52%, porém, ao 

separarem por grupos, a taxa de remissão de crises foi de 82,5% para pacientes 

com doenças adquiridas e 31% para as doenças do desenvolvimento cortical. 

Desfechos com mais de 60% dos pacientes com Engel I são observadas quando a 

hemimegalencefalia constitui uma pequena porção do grupo das MFDC. Carreno et 

al. (2001) descreveram seis casos com hemimegalencefalia submetidas à 

hemisferotomia, com apenas um caso (17%) ficando livre de crises no seguimento. 

Esse estudo versa sobre QV. O controle das crises epilépticas ainda é o 

principal fator relacionado à melhora na QV, segundo metanálise de Maragkos et al. 

(2019). O domínio físico do QVCE-50 avalia a melhora das crises e foi o mais bem 

quotado na presente casuística, porém o desfecho Engel I apenas se associou à 

melhoria no escore global no PO seis meses. Como demonstrado por autores como 

Griffiths et al. (2007) e Smith, Elliott e Lach (2004), somente o controle de crises não 

repercute na melhora na QV PO longitudinalmente.  

O domínio físico abrange fatores relacionados à epilepsia, como frequência 

das crises (como na pergunta “quantas crises seu filho teve no último ano?”), 
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tratamento, além de efeitos deletérios dos FAC (“você acha que os remédios que o 

seu filho toma fazem mal a ele?). Na avaliação das variáveis que impactaram o 

domínio no PO dois anos observou-se correlação positiva entre frequentar a escola 

e Engel I e correlação negativa relacionada ao maior número de FAC. Conforme dito 

anteriormente, a redução das crises, aliada à diminuição da gravidade dos sintomas, 

como no item “frequentar escola no PO”, associado às etiologias progressivas, que 

têm início mais tardio em relação às MFDC, traduze a melhora da QV geral.  

O sucesso cirúrgico também contribuiu para a redução de FAC no PO. Antes 

da cirurgia, os pacientes usavam, em média, 4,5 fármacos, passando para média de 

três fármacos no PO dois anos, uma redução de 33%. Ainda não há consenso em 

relação à retirada de fármacos após o procedimento cirúrgico na faixa etária 

pediátrica. Entre os especialistas americanos, 71% aguardam pelo menos dois anos 

sem crise para descontinuidade dos FAC (BERG et al., 2007). Os europeus iniciam a 

redução entre o terceiro e o quinto mês em casos de politerapia e monoterapia, 

respectivamente, enquanto que os demais fazem essa redução entre o sexto e 

décimo primeiro mês (LAMBERINK et al., 2018). O tempo de descontinuidade dos 

FAC em crianças, conforme 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). Devlin et al. (2003) e Pulsifer et al. (2004) observaram 

suspensão dos FAC em aproximadamente metade dos casos. O controle adequado 

de crises associado à redução dos FAC impactaram na QV e no 

neurodesenvolvimento. Contudo, ainda há dificuldade no serviço em se retirar os 

FAC, em parte explicada pela maioria dos pacientes residirem em regiões distantes 

do centro de referência, dificultando o atendimento especializado dos mesmos. 

Apesar do bom desfecho em relação à frequência de crises no PO, verificou-

se aumento em relação às alterações comportamentais. No preOP, 27% dos 

pacientes apresentavam alguma alteração no comportamento, enquanto que no PO 

dois anos esse número aumentou para 50%. O uso de medicações psiquiátricas 

também aumentou em 18% no PO dois anos comparado ao preOP. Apesar da 

avaliação do comportamento neste estudo ter sido mensurado por meio de relato 

dos pais e avaliação psiquiátrica, mas não por questionários padronizados, outros 

autores como Moosa et al. (2013) e van Schooneveld et al. (2016), igualmente 
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relataram distúrbios de comportamento em torno de 30% dos pacientes no PO de 

hemisferotomia, bem como Devlin et al. (2003) observaram piora comportamental 

em cinco dos 33 pacientes avaliados, mesmo em crianças livres de crises ou nos 

casos em que houve redução de mais de 75% dos eventos. Dagar et al. (2011), em 

estudo de cirurgia de epilepsia em crianças que incluiu hemisferotomia e outras 

ressecções, observaram que o estigma e os escores comportamentais se 

modificaram pouco, mesmo com bom desfecho cirúrgico. Esses dados referentes 

aos aspectos psiquiátricos não são abordados ou não apresentam piora na maior 

parte dos estudos (HUM et al., 2010; MOOSA et al., 2013; PUKA; SMITH, 2015; 

PULSIFFER et al., 2004, van SCHOONEVELD et al., 2016; ZUPANC et al., 2010). 

Crianças com epilepsia possuem maior probabilidade de apresentarem problemas 

comportamentais (DAVIES; HEYMAN; GOODMAN, 2003). A recorrência de crise 

após a hemisferotomia foi o único fator preditivo para pior desfecho em relação aos 

transtornos comportamentais para MOOSA et al. (2013), já que problemas 

comportamentais estiveram presentes em 40% dos pacientes com recorrência de 

crise em comparação com 17% dos pacientes livres de crise (p=0,02). Nesse 

mesmo estudo, evidenciou-se tendência de pior prognóstico psiquiátrico em crianças 

com início precoce da epilepsia, com média de idade em torno de 1,09 anos, contra 

a média de idade de 1,9 anos no grupo com melhora dos problemas 

comportamentais; já a idade na cirurgia, a etiologia e a duração da epilepsia não 

estiveram correlacionadas com o desfecho comportamental. Entretanto, outro fator 

que deve ser levado em consideração é que a cirurgia de epilepsia pode liberar 

algumas crianças de um estado plácido e inerte que acompanha a epilepsia, 

tornando-as mais ativas e desafiadoras (DEVLIN et al., 2003).  

Esses dados são particularmente importantes para a avaliação de QV dos 

pacientes desta série, visto que o domínio psicológico, que aborda aspectos de 

agressividade, ansiedade, socialização, autonomia e medo, foi o único com piora no 

presente estudo. Houve piora se comparados os valores do PO dois anos com o 

preOP (p=0,03). A grande parcela de pacientes com DI moderada a grave no preOP, 

o aumento dos quadros comportamentais e do uso de medicação psicotrópica no PO 

podem ter contribuído para a piora desse domínio. Essas relações não foram tão 

detalhadas em outros estudos (HUM et al., 2010; MOOSA et al., 2013; PUKA; 
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SMITH, 2015; PULSIFER et al., 2004; van SCHOONEVELD et al., 2016; ZUPANC et 

al., 2010). O fato de os pacientes residirem longe dificultou a melhor avaliação dos 

distúrbios comportamentais. Puka e Smith (2015), em estudo com crianças com 

epilepsia farmacorresistente submetidas a tratamento cirúrgico ou clínico, puderam 

observar que os sintomas internalizantes impactaram integralmente todos os 

domínios da QV, e que o desfecho livre de crise se correlacionou a menores 

sintomas do humor, o que levou a maiores pontuações na QV.  

Em relação à NPS, 63% dos pacientes apresentavam DI moderada ou grave 

já no preOP. Foram avaliados pacientes em dois tempos: PO seis meses e dois 

anos, sem diferença estatística entre eles. Outras séries de hemisferotomia 

realizaram NPS no PO variando, em média, de 15,5 meses a 12,7 anos (LEE et al., 

2014; PANIGRAHI et al., 2016; PULSIFER et al., 2004; SHURTLEFF et al., 2021; 

van SCHOONEVELD et al. 2016; VILLAREJO-ORTEGA et al., 2013). Em crianças 

com grave comprometimento cognitivo, melhorias na NPS, de forma geral, podem 

ser melhor avaliadas em um período longo de seguimento de cinco a mais anos 

(SKIRROW et al., 2011). No presente estudo, apenas um paciente melhorou no PO 

no quesito cognitivo/ adaptativo. No PO dois anos, quando comparado ao preOP, 

70% se mantiveram estáveis em relação ao grau da eficiência intelectual; essa 

estabilidade, por si só, pode também ser considerada uma resposta satisfatória no 

contexto de encefalopatias (DEVLIN et al., 2003; PULSIFER et al., 2004; van 

SCHOONEVELD et al., 2016). Os resultados encontrados corroboram os estudos 

prévios de que a inteligência global não se altera significativamente após dois anos 

da cirurgia, principalmente em crianças com pior desempenho cognitivo prévio à 

cirurgia (DEVLIN et al., 2003; CONWAY; WIDJAJA; SMITH, 2018; PULSIFER et al., 

2004; RAMANTANI; REUNER, 2018; VILLAREJO-ORTEGA et al., 2013;). A 

deterioração intelectual e a perda da linguagem após a cirurgia hemisférica são raras 

(WILSON, 1970). Além disso, o procedimento é capaz de parar a deterioração na 

função cognitiva em alguns pacientes (WYLLIE et al., 1998). Segundo dados de van 

Schooneveld et al. (2016), das crianças submetidas à cirurgia hemisférica, 29% 

apresentaram melhora na NPS, 10% apresentaram piora e 61% permaneceram 

estáveis. Esses achados sugerem que a intervenção cirúrgica precoce pode 

estabilizar a função cognitiva do hemisfério restante, interrompendo as crises 
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epilépticas e melhorando o estado de encefalopatia epiléptica desses pacientes, 

ainda que a cognição prejudicada não possa ser recuperada. Soma-se a isso, 

evidência corroborada por Ramantani e Reuner (2018) de que pacientes com 

etiologia adquirida, idade mais velha na cirurgia e altas taxas de livres de crises no 

PO foram identificados como “duplo vencedores”, já que é o grupo que pode 

apresentar ganho cognitivo. Além do mais, pacientes com ER possuem doença 

caracterizada por declínio cognitivo progressivo e a interrupção da história natural da 

doença, por si só, já é um grande benefício para esse grupo. A etiologia não foi 

variável significativa na presente amostra no PO dois anos. As variáveis analisadas 

neste estudo, em relação à estabilidade/melhora cognitiva, demonstraram idade 

mais precoce na cirurgia (menor 6,5 anos) e também crianças que não frequentavam 

a escola antes do procedimento como fatores que impactaram positivamente na 

NPS de dois anos. Funcionamento cognitivo preOP, duração da epilepsia e 

desfecho livre de crises foram identificados como principais preditores do 

desenvolvimento cognitivo PO da hemisferotomia (FREITAG; TUXHOR, 2005; 

JONAS et al., 2005; RAMANTANI et al., 2013b). Contudo, outros estudos 

correlacionaram menor duração da epilepsia com menor funcionamento cognitivo 

(BOSHUISEN et al., 2013; RAMANTANI; REUNER, 2018) achado que pode ser 

atribuído às diferentes etiologias subjacentes à cirurgia hemisférica. Mais 

recentemente, o funcionamento cognitivo do PO foi correlacionado à integridade 

estrutural do hemisfério contralateral (BOSHUISEN et al., 2010; MOOSA et al., 2013, 

van SCHOONEVELD et al., 2016), fato não avaliado no presente estudo. Dos 

autores citados, Moosa et al. (2013) avaliaram a questão escolar; e dos 105 

pacientes com idade maior que seis anos, 58% apresentavam problemas de leitura e 

a maioria requeria um plano de educação individualizada ou inserção em escola 

especial. Em relação à QV, a avaliação do subitem cognitivo-educacional do QVCE-

50 inclui aspectos do comportamento, concentração, escolarização, capacidade de 

resolução de problemas, memória, independência. Houve melhora na avaliação do 

domínio cognitivo-educacional do PO dois anos comparado ao preOP; e os fatores 

que estiveram relacionados positivamente foram frequentar a escola no PO e 

etiologia de lesão progressiva, corroborando com os resultados encontrados na 

NPS. Com base no resultado da NPS e da avaliação do subitem cognitivo-



Discussão |  88 

educacional, inferiu-se que a inserção escolar no PO, possibilitada pela melhoria da 

epilepsia, pode ter impactado o desenvolvimento/cognição, como sugerido por 

Freitag e Tuxhor (2005), Jonas et al. (2005) e Ramantani et al. (2013b). As 

evidências servem para encorajar o encaminhamento mais precoce para avaliação 

preOP, tendo em vista o benefício aos pacientes, com baixas taxas de 

complicações, como já mencionado acima. 

Correlacionando a QV com a NPS, foi possível identificar que os pacientes 

que possuíam eficiência intelectual normal ou DI leve no preOP apresentaram 

melhor QV no escore total do QVCE-50 no PO dois anos. Já foi discutido que 

crianças com problemas cognitivos estão sob o risco de pior QV ao longo do tempo 

(SPEECHLEY et al., 2012), ou seja, a DI, por si só, pode influenciar negativamente a 

QV. Para a sobrecarga do cuidador, não houve diferença entre os grupos da NPS. 

Dessa forma, no estudo em questão, tanto crianças com déficits cognitivos leves 

como graves no preOP, obtiveram melhorias na QV no PO e não piora em relação à 

sobrecarga do cuidador. Este achado corrobora os de Conway, Widjaja e Smith 

(2018), que compararam o desfecho de QV de crianças com DI e sem DI, sem 

evidência de piora da QV de acordo com o nível de eficiência.  

A avaliação da QV foi realizada por meio da escala QVCE-50, instrumento 

doença-específica, respondido pelo cuidador. Não foi possível usar instrumentos 

respondidos pelos pacientes, pois, na sua maioria, apresentavam DI moderada a 

grave, não sendo capazes de informar sobre sua percepção da doença. Nesses 

casos, as informações trazidas pelos responsáveis são de suma importância. 

Fatores físicos, sociais, cognitivos e comportamentais culminam nos escores globais 

do QVCE-50, e quanto maior a pontuação maior a QV (MAIA FILHO; GOMES; 

FONTENELLE, 2005). Houve melhora significativa do escore global do QVCE-50 na 

comparação do PO dois anos comparado ao preOP (p=0,007). Evidências na 

literatura correlacionam a melhora da QV após a cirurgia hemisférica. Em Panigrahi 

et al. (2016), 85% das crianças melhoraram a QV geral no PO e os autores sugerem 

um tempo de seguimento de dois anos para avaliar ganhos na QV, resultado 

semelhante ao do presente estudo. Pulsifer et al. (2004) também relataram que para 

a maioria das crianças e seus familiares, a cirurgia hemisférica melhorou a QV, em 

um período mínimo de seguimento de 2,4 anos. Griffiths et al. (2007) compararam a 
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QV das crianças submetidas à cirurgia hemisférica com pacientes submetidos a 

ressecções focais e outros apenas sob tratamento clínico, e avaliaram se a 

hemisferotomia seria um fator de risco independente de pior QV, o que não foi 

encontrado. Por fim, van Schooneveld et al. (2016) reportaram que a maioria dos 

pais consideraram positiva a QV PO, em um período mínimo de seguimento de cinco 

anos, apesar das disfunções cognitivas e limitações físicas de seus filhos. Os dados 

do presente estudo e da literatura apresentada sugerem que a QV não se modifica 

em seis meses, sendo necessários intervalos mais longos, de pelo menos dois anos, 

para se observarem modificações. 

A limitação física (discutida previamente nas sequelas da hemisferotomia), o 

estigma e a interação familiar são aspectos abordados pelo subitem sociofamiliar 

que não se alterou no presente estudo, o que pode ser considerado um bom 

resultado, como será discorrido a seguir. Estudo prévio que avaliou o impacto da 

cirurgia para epilepsia farmacorresistente no estigma sugere que tanto a 

manutenção das crises quanto a neurodeficiência impactaram no estigma e são 

inversamente proporcionais à QV (BAJAJ et al., 2018). A epilepsia é uma condição 

que engloba consequências neurobiológicas, cognitivas, psicológicas e sociais 

(FISHER et al., 2005). O estigma relacionado a essa condição é pior em países em 

desenvolvimento, possivelmente devido ao analfabetismo, crenças da população de 

menor renda e da menor conscientização (DE BOER; MULA; SANDER, 2008; 

WILMSHURST; BIRBECK; NEWTON, 2014). O perfil do cuidador da amostra 

analisada foi formado principalmente por mães (77%), que na metade dos casos 

tinha como principal ocupação ser “do lar”. Isso significa que devido à alta morbidade 

da epilepsia, muitas vezes, o cuidador principal é impossibilitado de exercer uma 

atividade profissional remunerada, limitando os recursos dessas famílias. Além 

disso, apenas 18% das mães estudadas possuíam ensino superior, demonstrando o 

baixo nível educacional da presente amostra. Esses fatores aliados à baixa renda (a 

média salarial foi de 2,7 salários mínimos) tornam desafiador o cuidado dessas 

crianças e adolescentes em um país como o Brasil. Dados de escolaridade, 

profissão e discriminação dos cuidadores não são enfatizados nos estudos de QV 

em epilepsia, que se concentram, primordialmente, no controle das crises, uso FAC 

e terapias de reabilitação. Da mesma forma, a caracterização da rede de apoio e a 
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inserção escolar nem sempre são considerados na literatura. No presente estudo, 

mais de 80% das famílias não possuíam uma rede de apoio, praticamente metade 

não estava inserida em comunidade religiosa e mais de ⅓ da amostra não 

frequentava a escola no preOP. Esse perfil foi diferente do estudo de Leal et al. 

(2020), realizado no CIREP-HCFMRP-USP, que avaliaram o impacto na QV da 

cirurgia de epilepsia na população pediátrica, em que 76% das famílias possuíam 

rede de apoio e 54% frequentavam uma igreja, que pode ser considerada uma rede 

de apoio. Sendo assim, a gravidade da epilepsia da presente amostra 

provavelmente privava essas famílias do convívio social. 

No presente estudo também foram discutidos os domínios da QV, o que não 

foram observados na maioria das séries de PO de epilepsias, incluindo as 

hemisferotomias. A série que aborda a cirurgia hemisférica na população pediátrica 

e que discorre sobre os pormenores da QV é a de van Schooneveld et al. (2016), em 

que os domínios são subdivididos em mobilidade, autocuidado, atividades do dia-a-

dia, dor/desconforto e ansiedade e depressão, separados em dois grupos: um em 

que se podia acessar o nível intelectual com escalas apropriadas e outro de DI 

profunda. A maioria dos pais e dos adolescentes avaliou a QV positivamente após 

seguimento de pelo menos cinco anos, apesar de permanecerem as limitações 

físicas e intelectuais, validando que a cirurgia hemisférica pode levar a melhorias na 

QV dessas famílias.  

Todos esses fatores, mas em particular os domínios psicológico e 

sociofamiliar, influenciam negativamente a sobrecarga do cuidador, que 

permanecem com alta carga física e emocional, apesar da melhoria da epilepsia 

com o tratamento cirúrgico. Esses pacientes, mesmo após o controle das crises, 

ainda necessitam de cuidados específicos pelas sequelas motoras e cognitivas, 

mantendo constante a vigilância, o uso de FAC, as consultas médicas periódicas e a 

reabilitação intensa. Neste estudo, não houve diferença para a escala de sobrecarga 

do cuidador (Zarit) no PO e nem entre os níveis de eficiência intelectual. Estima-se 

que mesmo com as melhorias apresentadas, os cuidados relacionados à saúde 

dessas crianças e adolescentes tendem a permanecer, por se tratar de uma doença 

crônica. Estudo prévio que avaliou a sobrecarga do cuidador de crianças e 

adolescentes submetidos à cirurgia de epilepsia farmacorresistente também não 
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mostrou diferença significativa para a escala Zarit no PO (LEAL et al., 2020). No 

presente estudo, 60% dos cuidadores classificaram a sobrecarga como leve a 

moderada, o que leva a pensar que essas famílias redefinem suas necessidades, o 

que já tem sido sugerido para pais de crianças com necessidades especiais 

(STEINLIN; ROELLIN; SCHROTH, 2004).  

Por fim, considerou-se a nota atribuída pelo cuidador na QV do seu filho, 

último item da escala QVCE-50. A média da nota no preOP foi de 5,31 e no PO dois 

anos de 8,09, com diferença estatística entre os tempos. Outros autores, como 

Verdinelli et al. (2015), usaram avaliação qualitativa para mensurar a QV percebida 

pelos pais, após intervenção cirúrgica hemisférica para tratamento da epilepsia, 

demonstrando que 74% das famílias suecas consideraram a QV boa a muito boa 

após um período de seguimento médio de 13,5 anos. De forma ainda mais 

aprofundada, Conway, Widjaja e Smith (2017) analisaram as propriedades 

psicométricas de uma medida de QV de único item de crianças e adolescentes com 

epilepsia farmacorresistente: o Global Quality of Life in Childhood Epilepsy question 

(G-QOLCE), que avalia o estado de saúde dos pacientes, reportado pelos pais, nas 

últimas semanas. Tal medida é uma escala de satisfação de cinco pontos que varia 

de excelente a pobre e constitui o último item de QV geral da escala QOLCE-76. 

Nesse estudo, os autores compararam o G-QOLCE com escores da QOLCE-76 

(excluindo o último item QV geral) e domínios principais, bem como com escores e 

subescalas da KIDSCREEN-27, desde o início até seis meses do seguimento e 

referiram confiabilidade na medida desse único item, que pode ser aplicado em 

consultas médicas de forma rápida, a fim de melhorar a comunicação médico-

paciente quanto aos problemas relacionados à QV e satisfação dos pacientes em 

relação ao atendimento recebido. A desvantagem de se utilizar um único item é o 

fato de a avaliação ser mais propensa a um erro aleatório. O mesmo estudo sugere 

que se a família relatar mudança na QV, o médico pode então fazer uma avaliação 

mais ampla do motivo da mudança e assim gerenciá-la (CONWAY, WIDJAJA E 

SMITH, 2017). No presente estudo, a medida da nota geral do cuidador teve boa 

correlação com a escala QVCE-50, que também melhorou, de forma geral, no PO e 

representou a satisfação geral das famílias em relação ao procedimento cirúrgico. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Conclusões 
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A hemisferotomia foi um procedimento efetivo, com desfecho de controle de 

crises em mais de 70% dos casos, associado à baixa morbimortalidade do 

procedimento. 

Crianças e adolescentes candidatos à hemisferotomia apresentaram valores 

quantitativos e qualitativos na avaliação da QV inferiores àqueles evidenciados após 

a intervenção cirúrgica. A melhoria na QV pode ser um instrumento a mais para 

mensurar a efetividade do procedimento e encorajar a tomada de decisão pela 

cirurgia hemisférica nessa população. 

A avaliação PO evidenciou melhoria da QV, particularmente no domínio físico, 

piora no domínio psicológico, tendência à melhora no domínio cognitivo-educacional 

e estabilidade no sociofamiliar. Como as condições socioeconômicas, familiares e 

cognitivas se mantiveram e as comportamentais se agravaram após a cirurgia, esses 

fatores podem ter influenciado negativamente a QV, explicando a piora do domínio 

psicológico. A melhora na QV geral se deu no PO dois anos, sugerindo que podem 

ser necessários períodos mais longos para avaliar esta variável.  

O controle de crises impactou a melhoria da QV no PO, particularmente pela 

melhora do domínio físico, e a DI não foi um fator limitante na avaliação da QV do 

PO. Apesar disso, o grupo de eficiência intelectual normal/DI leve foi o que 

apresentou melhores desfechos de QV geral. O menor uso de FAC impactou 

positivamente três dos quatro subitens da QVCE-50 (exceto o domínio psicológico 

que não houve correlação). A nota atribuída pelos pais em relação à QV dos seus 

filhos demonstrou a satisfação dos mesmos com o procedimento. No entanto, a 

escala Zarit de sobrecarga do cuidador não apresentou diferença entre os tempos, 

demonstrando que apesar da melhora das crises e da QV, os cuidados permanecem 

devido à condição crônica desses pacientes. 

Ainda assim, mais estudos prospectivos que avaliem a QV em epilepsia serão 

necessários, principalmente nessa população que possui particularidades, como a 

epilepsia mais grave, com maiores sequelas físicas e cognitivas e maior estigma 

social; com o intuito de que esses pacientes sejam encaminhados mais 

precocemente para os centros de cirurgia de epilepsia e que possam desfrutar de 

uma abordagem mais ampla e precoce da epilepsia farmacorresistente. 
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ANEXO A - COMPROVANTE DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO B - Questionário: Qualidade de Vida da Criança com Epilepsia - 

QVCE-50 
 
 
Nome: ____________________________________________________________________________  

Idade: ____________________________________________________________________________  

Familiar que respondeu: (  ) mãe; (    )  pai (    ) outro familiar: ________________________________  

 
DOMÍNIO FÍSICO 
 

Você tem que tomar mais conta de seu filho por causa da epilepsia? 

O normal de outra criança Um pouco mais de 

Conta 

Muito mais conta Vivo o Tempo todo 

tomando conta demeu filho 

4 3 2 1 

 

Seu filho, no dia-a-dia, parece mais cansado do que outras crianças? 

Sempre Frequentemente Às vezes Nunca 

1 2 3 4 

 

Com que frequência seu filho reclama de dores (cabeça, barriga, corpo, etc.)? 

Sempre Frequentemente Às vezes Nunca 

1 2 3 4 

 

Com que frequência seu filho pratica esportes? 

Toda semana Pelo menos uma 

vez ao mês 

Nem todo mês Nunca 

4 3 2 1 

 

Você acha que os remédios que seu filho toma para as crises fazem mal a ele? 

Não fazem mal Muito raramente Algumas vezes Muitas vezes 

4 3 2 1 

 

No último ano seu filho teve: 

Tantas crises que não 

deu nem para contar 

Muitas crises Poucas crises Nenhuma crise 

1 2 3 4 

 

No último ano seu filho teve: 

Crises fortes e fracas Apenas crises fortes Apenas crises fracas Não teve crises 

1 2 3 4 

**Se não apresentou crises, pular a 8 e 9. 

 

Se seu filho teve crises, elas ocorreram: 

Em qualquer hora do dia 

ou da noite 

Apenas de dia Apenas ao acordar Apenas à noite 

(durante o sono) 

1 2 3 4 
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Quando seu filho tem uma crise: 

Ele não pode mais voltar 

às suas atividades 

Ele precisa repousar mais de 

uma hora antes de voltar às 

suas atividades 

Ele precisa 

repousar um 

pouco e depois 

volta às suas 

atividades 

Ele volta 

imediatamente 

as suas 

atividades 

1 2 3 4 

 

 

DOMINIO PSICOLÓGICO 

 

Seu filho costuma estar triste: 

Sempre Frequentemente Às vezes Nunca 

1 2 3 4 

 

Seu filho costuma estar ansioso: 

Sempre Frequentemente Às vezes Nunca 

1 2 3 4 

 

Seu filho costuma estar preocupado: 

Sempre Frequentemente Às vezes Nunca 

1 2 3 4 

 

Seu filho costuma se sentir diferente das outras crianças: 

Sempre Frequentemente Às vezes Nunca 

1 2 3 4 

 

Seu filho costuma se sentir discriminado: 

Sempre Frequentemente Às vezes Nunca 

1 2 3 4 

 

Seu filho costuma ser medroso: 

Sempre Frequentemente Às vezes Nunca 

1 2 3 4 

 

Seu filho costuma ser dependente: 

Sempre Frequentemente Às vezes Nunca 

1 2 3 4 

 

Seu filho costuma estar de mau-humor: 

Sempre Frequentemente Às vezes Nunca 

1 2 3 4 

 

Seu filho costuma estar sem paciência: 

Sempre Frequentemente Às vezes Nunca 

1 2 3 4 
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Seu filho costuma estar agressivo: 

Sempre Frequentemente Às vezes Nunca 

1 2 3 4 

 

Seu filho costuma sentir que as pessoas não o compreendem: 

Sempre Frequentemente Às vezes Nunca 

1 2 3 4 

 

Seu filho costuma brincar com outras crianças: 

Sempre Frequentemente Às vezes Nunca 

1 2 3 4 

 

Seu filho costuma sentir medo de locais e pessoas estranhas: 

Sempre Frequentemente Às vezes Nunca 

1 2 3 4 

 

Seu filho costuma não se preocupar com os sentimentos das outras pessoas: 

Sempre Frequentemente Às vezes Nunca 

1 2 3 4 

 

Seu filho costuma sair com outras crianças: 

Sempre Frequentemente Às vezes Nunca 

1 2 3 4 

 

Seu filho costuma desejar ser outra pessoa ou viver em outro lugar: 

Sempre Frequentemente Às vezes Nunca 

1 2 3 4 

 

Seu filho costuma agir sem pensar (de impulso): 

Sempre Frequentemente Às vezes Nunca 

1 2 3 4 

 

Seu filho costuma exigir muita atenção: 

Sempre Frequentemente Às vezes Nunca 

1 2 3 4 

 

 

DOMÍNIO SÓCIO-FAMILIAR 

 

Você acha que algumas pessoas ficam desconfortáveis próximas de seu filho pelo fato de ele 

ser epiléptico: 

Sempre Frequentemente Às vezes Nunca 

1 2 3 4 

 

O problema de seu filho limita suas diversões: 

Sempre Frequentemente Às vezes Nunca 

1 2 3 4 
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O problema de seu filho o deixa muito separado de outras crianças: 

Sempre Frequentemente Às vezes Nunca 

1 2 3 4 

 

O problema de seu filho assusta outras pessoas: 

Sempre Frequentemente Às vezes Nunca 

1 2 3 4 

 

Como é o relacionamento de seu filho com os Pais: 

Excelente Bom Regular Ruim 

4 3 2 1 

 

Como você acha que é o relacionamento de seu filho com os irmãos (se não tem irmão, pule) 

Excelente Bom Regular Ruim 

4 3 2 1 

 

Os planos para o futuro da sua família já foram mudados por causa da doença de seu filho: 

Muitas vezes De vez em quando Poucas vezes Nunca 

1 2 3 4 

 

 

DOMINIO COGNITIVO-EDUCACIONAL 

 

Seu filho já recebeu queixas da escola em relação ao seu rendimento ou interesse? 

Várias vezes Algumas vezes Poucas vezes Nunca 

1 2 3 4 

 

Seu filho já recebeu queixas da Escola por causa de seu comportamento? 

Muitas vezes De vez em quando Poucas vezes Nunca 

1 2 3 4 

 

Seu filho tem dificuldades para raciocinar e resolver problemas? 

Sempre Frequentemente As vezes Nunca 

1 2 3 4 

 

Seu filho tem dificuldade para tomar decisões sozinho? 

Sempre Frequentemente As vezes Nunca 

1 2 3 4 

 

Seu filho tem dificuldade para se concentrar nos estudos? 

Sempre Frequentemente As vezes Nunca 

1 2 3 4 

 

Seu filho tem dificuldade para fazer uma coisa de cada vez? 

Sempre Frequentemente As vezes Nunca 

1 2 3 4 
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Seu filho tem dificuldade para fazer rapidamente o que é pedido? 

Sempre Frequentemente Às vezes Nunca 

1 2 3 4 

 

Seu filho tem dificuldade para ser organizado? 

Sempre Frequentemente Às vezes Nunca 

1 2 3 4 

 

Seu filho tem dificuldade de memória? 

Sempre Frequentemente Às vezes Nunca 

1 2 3 4 

 

Seu filho tem dificuldade para entender o que outras pessoas lhe pedem? 

Sempre Frequentemente Às vezes Nunca 

1 2 3 4 

 

Seu filho tem dificuldade para entender as direções? 

Sempre Frequentemente Às vezes Nunca 

1 2 3 4 

 

Seu filho tem dificuldade para cumprir pequenas tarefas em casa (tipo pegar um copo d’água 
ou uma roupa no armário) 

Sempre Frequentemente Às vezes Nunca 

1 2 3 4 

 

Seu filho tem dificuldade para cumprir tarefas mais difíceis (tipo pegar mais de uma coisa ao 
mesmo tempo na geladeira ou fazer uma compra)? 

Sempre Frequentemente Às vezes Nunca 

1 2 3 4 

 

Seu filho tem dificuldade para escrever? 

Sempre Frequentemente Às vezes Nunca 

1 2 3 4 

 

Seu filho tem dificuldade para fazer contas? 

Sempre Frequentemente Às vezes Nunca 

1 2 3 4 

 

Seu filho tem dificuldade para ler certo? 

Sempre Frequentemente Às vezes Nunca 

1 2 3 4 
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Se você tivesse que dar uma nota para a qualidade de vida de seu filho, em relação ao problema do 
seu filho, qual seria esta nota (de zero a 10). 
 
 
 
 
 
 10 9  8 7  6  5 4 3 2 1 0 
 
____________________________________________________________________________  

 

Escreva mais alguma coisa que você acha importante sobre a vida de seu filho: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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ANEXO C - Burden Interview Zarit (1990) 
 
 
Nome do cuidador:___________________________________________idade:____ 
Escolaridade:  
(  )1ª a 4ª série  (   )5ª a 8ª série (   )2º grau (   ) superior 
Ocupação atual:  
(  ) empregado  (    ) autônomo   (     ) Do lar  (    )  nunca trabalhou (  ) estudante  (   ) desempregado 
 
INSTRUÇÕES: A seguir encontra-se uma lista de afirmativas que reflete como as pessoas algumas 
vezes sentem-se quando cuidam da outra pessoa. Depois de cada afirmativa, indique com que 
frequência o Sr/Sra se sente daquela maneira: nunca, raramente, algumas vezes, frequentemente, ou 
sempre. Não existem respostas certas ou erradas. 
(S= Sujeito) ___________________________________________________________ 
 
0 NUNCA 
1 RARAMENTE 
2 ALGUMAS VEZES 
3 FREQUENTEMENTE 
4 SEMPRE 

 
1. O Sr/Sra sente que S pede mais ajuda do que ele realmente (ela) necessita? 

Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente Sempre 

0 1 2 3 4 
 

2. O Sr/Sra sente que por causa do tempo que o Sr/Sra gasta com S, o Sr/Sra não tem tempo 
suficiente para si mesmo? 

Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente Sempre 

0 1 2 3 4 
 

3. O Sr/Sra se sente estressado(a) entre cuidar de S e suas outras responsabilidades com a 
família e trabalho? 

Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente Sempre 

0 1 2 3 4 
 

4. O Sr/Sra se sente envergonhado(a) com o comportamento de S? 

Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente Sempre 

0 1 2 3 4 
 

5. O Sr/ Sra se sente irritado(a) quando S está por perto? 

Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente Sempre 

0 1 2 3 4 
 

6. O Sr/Sra sente que S afeta negativamente seus relacionamentos com outros membros da 
família ou amigos? 

Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente Sempre 

0 1 2 3 4 
 

7. O Sr/Sra sente receio pelo futuro de S? 

Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente Sempre 

0 1 2 3 4 
 

8. O Sr/Sra sente que S depende do Sr/Sra? 

Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente Sempre 

0 1 2 3 4 
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9. O Sr/Sra se sente tenso(a) quando S está por perto? 

Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente Sempre 

0 1 2 3 4 

 
10. O Sr/Sra sente que a sua saúde foi afetada por causa de seu envolvimento com S? 

Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente Sempre 

0 1 2 3 4 

 
11. O Sr/Sra sente que o Sr/Sra não tem tanta privacidade como gostaria, por causa de S? 

Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente Sempre 

0 1 2 3 4 

 
12. O Sr/Sra sente que sua vida social tem sido prejudicada porque o Sr/Sra está cuidando de S? 

Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente Sempre 

0 1 2 3 4 

 
13. O Sr/Sra não se sente à vontade de ter visitas em casa, por causa de S? 

Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente Sempre 

0 1 2 3 4 

 
14. O Sr/Sra sente que S espera que o Sr/Sra cuide dela / dele, como se fosse o Sr/Sra a única 

pessoa de quem ele / ela pode depender? 

Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente Sempre 

0 1 2 3 4 

 
15. O Sr/Sra sente que não tem dinheiro suficiente para cuidar de S, somando-se as suas outras 

despesas? 

Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente Sempre 

0 1 2 3 4 

 
16. O Sr/Sra sente que será incapaz de cuidar de S por muito mais tempo? 

Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente Sempre 

0 1 2 3 4 

 
17. O Sr/Sra sente que perdeu o controle da sua vida desde a doença de S? 

Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente Sempre 

0 1 2 3 4 

 
18. O Sr/Sra gostaria de simplesmente deixar que outra pessoa cuidasse de S? 

Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente Sempre 

0 1 2 3 4 

 
19. O Sr/Sra se sente em dúvida sobre o que fazer por S? 

Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente Sempre 

0 1 2 3 4 

 
20. O Sr/Sra sente que deveria estar fazendo mais por S? 

Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente Sempre 

0 1 2 3 4 
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21. O Sr/Sra sente que poderia cuidar melhor de S? 

Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente Sempre 

0 1 2 3 4 

 
22. De uma maneira geral, quanto o Sr/Sra se sente sobrecarregado(a) por cuidar de S? 

Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente Sempre 

0 1 2 3 4 

 


