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RESUMO  

 

Introdução: A cirurgia de epilepsia tem vindo a mostrar-se altamente eficaz para determinadas 

formas de epilepsia refratária.1 O tratamento antiepilético (AE) após uma cirurgia bem sucedida 

permanece ainda um tema de grande debate e um grande desafio terapêutico. Não existem amplos 

consensos internacionais que uniformizem as práticas clínicas quanto ao método de retirada da 

medicação AE. Estas são guiadas de acordo com os centros, gerando uma ampla variedade de 

práticas.2,3 

Objetivos: Esta revisão tem como objetivo principal avaliar o impacto da retirada da medicação AE 

após uma cirurgia bem sucedida, no que toca à ocorrência de crises epiléticas a curto e longo prazo. 

Assim como avaliar o prognóstico cirúrgico nos diversos momentos e a sua eventual alteração face 

às alterações na medicação antiepilética basal. 

Materiais e métodos: Procedeu-se à recolha de informação de diferentes bases de dados (PubMed, 

ClinicalKey), tendo sido utilizadas diversas combinações de palavras-chave relacionadas com a 

descontinuação da medicação AE em estudos coorte. Os resultados das variáveis em estudo foram 

recolhidos dos vários artigos incluídos. Toda a informação compilada foi caracterizada com base em 

métodos estatísticos descritivos.  

Resultados: Foram analisados 25 artigos, dos quais 18 descreveram os resultados finais de 2675 

doentes: 1291 formam o grupo de retirada e 269 formam o grupo de redução. A recorrência de 

crises verificou-se em 17,2% e em 27,5%, respetivamente. Em 82,8% dos doentes estão em classe I 

de Engel. Após retirada, 76,6% voltam a retomar a estabilidade das crises após lhes ter sido 

reinstituída a terapêutica. No final do follow-up, 74,8% está em classe I de Engel, livres de qualquer 

medicação. Foram identificados 11 fatores preditivos de recorrência de crises após a 

descontinuação dos fármacos AE.   

Conclusões: A recorrência de crises após retirada ocorre numa baixa percentagem de doentes. 

Existe evidência de que a redução precoce da medicação em relação à cirurgia, o reaparecimento 

de crises no período de redução da medicação e uma ressecção cirúrgica incompleta são fatores 

preditivos negativos. Globalmente, a recorrência de crises após descontinuação da terapêutica 

parece ser razoavelmente controlada com a reintrodução da medicação. São necessários mais 

estudos, idealmente prospetivos e randomizados, por forma a delinear uma estratégia uniforme e 

bem sucedida para a abordagem refratária após o procedimento cirúrgico, de modo a otimizar o 

prognóstico destes doentes.  

 

Palavras-chave: cirurgia de epilepsia, prognóstico cirúrgico, antiepiléticos, retirada da medicação, 

recorrência de crises.  
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ABSTRACT  

 

Introduction: Epilepsy surgery has been shown to be highly effective for certain forms of refractory 

epilepsy. Antiepileptic treatment after successful surgery still remains a subject of great debate and 

a major therapeutic challenge. There are no broad international consensus that standardize clinical 

practices regarding the method of withdrawal of antiepileptic medication. These are guided 

according to the centers, resulting in a wide variety of practices. 

Objectives: This review aims to assess the impact of withdrawal of antiepileptic medication 

following successful surgery in the short and long term. As well as evaluating the surgical outcome 

at different moments and its possible alteration in relation to the changes in the basal antiepiletic 

medication. 

Materials and methods: Information from different databases (PubMed, ClinicalKey) was collected 

and several combinations of keywords related to the anti-epileptic drugs (AEDs) withdrawal were 

used in cohort studies. The results of the study variables were collected from the various articles 

included. All information was characterized on the basis of descriptive statistical methods. 

Results: 25 articles were analyzed, of which 18 described the final results of 2675 patients: 1291 

were in the withdrawal group and 269 were in the reduction group. The seizure recurrence 

occurred in 17.2% and 27.5%, respectively. In 82.8% of patients remained seizure free (Engel class 

I). After withdrawal, 76.6% regained seizure control with reinstitution of previous AEDs therapy. At 

last follow-up, 74.83% remained seizure free, without taking AEDs. 11 predictive factors of seizure 

recurrence after AED withdrawal were identified. 

Conclusions: Seizures recurrence after withdrawal occurred in a low percentage of patients. There 

is evidence that the early medication withdrawal after surgery, the seizure recurrence before 

starting medication reduction and an incomplete surgical resection are negative predictive factors. 

Overall, the seizure recurrence following withdrawal appears to be reasonably controlled with re-

introduction of the previous medication. Further, ideally prospective and randomized studies are 

needed in order to delineate a uniform and successful strategy for the refractory approach after 

the surgical procedure in order to optimize the surgery outcome of these patients. 

 

Keywords: epilepsy surgery, surgical prognosis, anti-epileptic drugs, medication withdrawal, 

seizure recurrence.  
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INTRODUÇÃO 

 

A epilepsia afeta aproximadamente 1% da população a nível mundial, sendo considerada uma das 

doenças neurológicas crónicas mais comuns.4–6 O tratamento médico constitui a abordagem de 

primeira linha, mediante o uso de fármacos AE. No entanto, em até 30% dos casos a epilepsia 

revela-se não controlável apesar de diversos esquemas farmacológicos, sendo por isso designados 

como formas refratárias.7,8 Aproximadamente 30% dos doentes com epilepsias refratárias são 

potenciais candidatos a cirurgia.9 

A cirurgia de epilepsia é altamente eficaz para determinadas formas de epilepsia refratária, 

como é o caso da epilepsia do lobo temporal, que também é a forma mais comum. Aliás, existe 

evidência acumulada sobre a superioridade no prognóstico da cirurgia ressetiva sobre o tratamento 

médico, na epilepsia do lobo temporal.1,10–12 É expectável que após resseção do lobo temporal, 70% 

dos doentes fiquem sem crises epiléticas.13–15 Perante estes factos existe uma necessidade clínica 

de se recorrer à abordagem cirúrgica de forma a alcançar um controlo da epilepsia, tanto na 

vertente de frequência de crises a curto e a longo prazo,4,12,16 como também na melhoria da 

qualidade de vida destes doentes. Assim, as grandes metas cirúrgicas prendem-se com a remoção 

completa das áreas epileptogéneas, de forma a que os doentes fiquem livres de crises e 

posteriormente se consiga realizar a descontinuação dos fármacos AE.13 No entanto, não é certa 

qual a percentagem destes doentes que fica sem crises após a retirada da medicação.14 A 

percentagem de doentes livres de crises diminui com o passar dos anos após a cirurgia. O impacto 

da retirada da medicação neste facto é desconhecido. Têm sido identificados vários fatores 

preditivos de recorrência de crises após cirurgia, tais como a patologia subjacente, a resseção 

incompleta da área epileptogénea, alterações imagiológicas multifocais e existência de uma cirurgia 

prévia.15 

Assegurado o controlo de crises, tanto os médicos, como os doentes, devem avaliar 

cautelosamente a retirada da medicação AE, pesando por um lado os benefícios desta retirada e 

por outro, o risco de recorrência de crises.3,17 Atualmente, este é ainda um tema de grande debate 

e com práticas diversas de acordo com os centros. Não existem ainda amplos consensos 

internacionais ou normas de orientação clínica que permitam uma uniformização acerca do 

momento para iniciar a descontinuação da medicação. Assim como os critérios nos quais os clínicos 

se devem basear para tomar tais decisões, o que permite uma ampla variedade de práticas.2,3,14 

Atualmente, a informação disponível acerca desta temática ainda não é suficiente para a definição 

de normas de orientação clínica para o tratamento AE após cirurgia, cabendo esta tarefa ao doente 

e ao seu médico responsável. A suspeita da recorrência de crises e o modo como o doente encara 

o processo de retirada constituem importantes contributos para o prognóstico.11 
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Em cerca de um terço dos doentes pós-cirúrgicos ocorre uma recorrência de crises após 

tentarem reduzir a medicação.14,18,19 No entanto, após retomarem a medicação, estes doentes 

voltam a atingir o controlo da frequência de crises.20 Na população adulta, pensa-se que a retirada 

da medicação imediatamente após a cirurgia esteja associada ao aumento da recorrência de crises, 

sendo que alguns autores defendem o intervalo de um ano após a cirurgia como o tempo mínimo 

a considerar para o início da retirada dos fármacos AE.21,22 Outros autores defendem intervalos 

temporais mais alargados.  

O presente trabalho tem como objetivo principal avaliar o impacto da retirada da 

medicação AE após uma cirurgia bem-sucedida, no que toca à ocorrência de crises epiléticas a curto 

e longo prazo. Pretende-se relacionar estas duas variáveis, nomeadamente o momento da retirada 

da medicação e o risco de recorrência das crises. Assim como avaliar o prognóstico cirúrgico nos 

diversos momentos e a sua eventual alteração face às alterações na medicação AE basal. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

O enfoque desta revisão prende-se com a avaliação do impacto da retirada da medicação AE após 

uma cirurgia bem-sucedida, nomeadamente no que toca ao risco de recorrência de crises epiléticas 

a curto e a longo prazo. Com vista à concretização destes objetivos procedeu-se à recolha de 

informação de diferentes bases de dados: a PubMed, New England Journal, ClinicalKey, Elsevier. 

Foram utilizadas diversas combinações de palavras-chave, tais como “epilepsy surgery”, “surgical 

prognosis”, “anti-epileptic drugs”, “medication withdrawal”, “seizure recurrence”. 

A pesquisa incidiu em publicações escritas em inglês, desde o ano 2000 até à atualidade e 

incluiu artigos originais e de revisão. Uma vez que se pretende avaliar o prognóstico cirúrgico, a 

pesquisa restringiu-se a publicações relativas a populações submetidas a tratamento cirúrgico, com 

tempo mínimo de seguimento global após a cirurgia de um ano. Assim, não foram considerados 

artigos em contexto unicamente de tratamento farmacológico, ainda que apresentassem 

simultaneamente objetivos comuns.  

Os critérios de inclusão considerados englobaram artigos originais sobre doentes com 

epilepsia sujeitos a tratamento cirúrgico. Posteriormente consideraram-se aqueles que 

prosseguiram com a tentativa de retirada da medicação AE. Os doentes classificados como classe I 

de Engel são considerados livres de crises. 

Os estudos considerados incluíram amostras não inferiores a 30 doentes, incluíram doentes 

de idade pediátrica e adulta que foram analisados simultaneamente. Foram admitidos estudos com 

desenho retrospetivo e prospetivo, com e sem grupo controlo. Os estudos caso-controlo, 
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especificamente, compararam o prognóstico das crises epiléticas entre grupos com e sem 

descontinuação da medicação. 

Entre as variáveis recolhidas e estudadas estão aqueles que se referem à cirurgia 

propriamente dita e aquelas que incidem sobre o período pós-cirúrgico, nomeadamente o 

momento da redução e descontinuação da medicação AE. Assim como o período de seguimento 

posterior. Relativamente ao ato cirúrgico, vários elementos foram procurados como a referência 

do número de doentes submetidos ao ato cirúrgico, qual a região cerebral intervencionada, o 

prognóstico de crises epiléticas após cirurgia (de acordo com a classificação de Engel). 

Relativamente ao momento após cirurgia, registou-se a existência ou não de um protocolo definido 

para redução e/ou descontinuação da medicação, o momento desde a cirurgia até se iniciar a 

redução da medicação e posteriormente o momento de retirada da medicação AE. O número de 

doentes que completaram a fase de redução e posteriormente a fase da retirada da medicação AE. 

O número de doentes com recorrência de crises e quais os que permanecem em classe I de Engel. 

Naqueles que têm recorrência de crises, quantos destes retornam a um estado com controlo das 

crises epiléticas após reinstituição da terapêutica e quantos se mantêm não controlados no último 

momento do seguimento. O prognóstico após retirada da medicação, bem como o de reinstituição 

da medicação AE (se aplicável) foi também avaliado de acordo com a classificação de Engel. 

Os fatores de risco para recorrência de crises epiléticas, descritos em cada um dos artigos, 

foram compilados e analisados. Utilizaram-se métodos estatísticos descritivos para caracterizar 

toda a informação recolhida. 

Foram excluídos os artigos publicados antes do ano 2000, aqueles cujos objetivos não 

englobavam a abordagem do tratamento AE após cirurgia de epilepsia ou outros fins não cirúrgicos 

que não os descritos neste trabalho; artigos relativos ao prognóstico do tratamento exclusivamente 

farmacológico; artigos que focavam os achados na ressonância magnética (RMN); artigos que 

incluíam doentes submetidos a uma segunda cirurgia; artigos de revisão. A ausência do 

cumprimento da totalidade das variáveis anteriormente descritas, não foi critério para exclusão dos 

artigos. No entanto, de forma a atingir resultados mais conclusivos que virão ser expostos mais 

adiante, puderam apenas ser considerados os artigos que cumpriam obrigatoriamente e 

concomitantemente as variáveis: número de doentes que iniciam a redução, número de doentes 

que completam a retirada, a recorrência após retirada e não enquanto em fase de redução, número 

de doentes que retomam a estabilidade das crises após a reinstituição da terapêutica e quantos no 

último follow-up ficam em classe I de Engel, livres de qualquer medicação. Os resultados serão 

expostos destacando o seguimento de dois grupos distintos: o grupo que completa a redução e o 

grupo que completa a retirada, sendo este último analisado em maior detalhe.  
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REFERÊNCIA 

 

 
CC 

 
CA 

 
PA 

 
Lobo 

 
Engel I 

 
GD 

 
PROT 

 
F-UP 

 
TD 

 
GR 

 
RR 

 
Ret. c/AE 

 
TR 

 
G RET 

 
Engel I RET 

 
Engel I TA 

 
R RET 

 
Ret. c/AE 

 
SC c/AE 

 
SC s/AE 

Schiller, 200023 493 210 A, C  T, ET 180 180 Sim 6 1 96 13 NA 1 84 62 1A 22 20 82 62 

Griffin, 200424 30 30 A T 27 22   6 0,33 22 6 3   NA NA NA NA NA NA NA 

McIntosh, 200425 360 325 A T 157 157 Sim 6 NA       2 83 70 0,9 13 NA NA 70 

Kim, 200526 100 88 A, C  T 66 60   6 1        38 31  NA 7 6 37 37 

Berg, 200620 396 301 A, C  T 301 153 Sim NA 1 129 41 26 1 NA NA NA NA NA NA NA 

Hoppe, 200627 251 140 C T, ET 92 114 Sim 6 1        102 91 1A 11 7 98 94 

Khan & Onar 200628 157 157 C NA 62 62   6 1,3        62 45 0,8A 17 15 60 45 

Sinclair, 200729 80 80 C T, ET 80 80 Sim  5 1        80 45 1A 35 33 78 45 

Al-Kaylani, 200730 150 57 A T 57 57 Sim  6 NA      2 57 39 1A 18 14 53 39 

Lachwani, 200831 252 97 C T,ET 97 68   3 0,5      1 68 57 5,5A 11 7 64 57 

Lee, 200832 171 171 A T 124 124   6 0,65      1,5 79 64 4A 15 6 70 59 

Kerling, 200933 151 151 A T, ET 73 34 Sim 5 1        34 26 4A 8 5 31 17 

Boshuisen, 200921 109 109 C T;ET 84 84   8 >1        68 65 2A 3 2 67 65 

Park, 201034 283 223 A, C  T,ET 147 147   6 0,75        73 59 1A 14 12 71 61 

Rathore 201135 310 310 A, C  T 258 258 Sim 5 0,25      1 258 232 2A 26 24 256 163 

Maehara 201113 40 40 A, C T 33 33 Sim 7 1        17 14 1,5A 3 3 17 14 

Boshuisen, 201236 766 766 C T;ET 766 766 Sim 5 1      2,4 444 410 2,3A 34 NA NA  344 

Menon, 201237 106 106 A, C  ET 94 94 Sim 4,6 0,4      3,2 50 NA 1A NA NA NA  26 

Pimentel, 201238 67 67 A T 31 31 Sim 6 NA        19 19 NA 34,20% NA NA NA 

Zeng, 201239 149 131 A, C T, ET 104 99   6 1 22 14 13   77 65  NA 12 9 74 65 

Das 201240 333 169 A T;ET 111 111   3  NA     
 

  111 100  NA 11 0 100 100 

Fauser, 201541 211 211 A, C ET 56% 206   5  NA         83 74 1A 9 7 81  43 

Ramantani, 201742 50 50 C ET 35 NA Sim 8 0,5         15 NA  NA NA NA NA 15  

Choi, 201843 58 58 C ET 36 NA Sim 5,1 0,5         NA 48% 1A 30 NA NA 48% 

Radha, 201844 664 134 C T 108 108   8 NA          69 43  NA 26 NA NA 43 

Tabela I. Prognóstico cirúrgico após redução e retirada da medicação antiepilética  

Legenda de Abreviaturas: 
 
CC – Casos Cirúrgicos 
CA  – Casos Analisados 
PA  – População Alvo 
Lobo - Lobo 
 

 

R RET  – Recorrência pós Retirada 
Ret. c/AE – Retorno sem crises pós AE  
SC c/AE – Sem crises c/ AE 
SC s/AE – Sem crises e sem AE 

 

Engel I – Engel classe I 
GD – Grupo em que é iniciado redução  
PROT – Protocolo para redução/descontinuação da medicação 
F-UP – Follow Up 

 

TD – Timing para redução da medicação  
GR – Grupo de Redução 
RR – Recorrência enquanto redução 
Ret. c/AE – Retorno sem crises após ajuste AE 
 

TR – Timing para a retirada da medicação 
G RET – Grupo de Retirada 
Engel I RET –Engel classe I pós retirada 
Engel I TA – Engel classe I, tempo de 
avaliação 
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RESULTADOS  

 

Caracterização geral 

De todos os artigos identificados 25 cumpriram os critérios de inclusão para serem incluídos nesta 

revisão (ver tabela I). No total dos 25 artigos identificaram-se 5737 doentes, dos quais 4181 foram 

analisados. 

Foram identificados treze artigos de estudo-controlo e doze de estudos sem grupo 

controlo. Todos os trabalhos referem a população alvo, qual o número de casos cirúrgicos de cada 

centro e quantos desses casos são efetivamente analisados. Sobre a população objeto de estudo, 

nove são referentes a idade pediátrica, sete referentes a população adulta e nove que envolvem 

ambas. Em termos percentuais, 36% referem-se à idade pediátrica, 28% à idade adulta e os 

restantes 36% integram ambas os grupos etários. Dez estudos incidiram sobre a cirurgia do lobo 

temporal, quatro sobre cirurgia excluindo o lobo temporal, dez envolviam cirurgias ao lobo 

temporal e extra-temporal. Em termos percentuais, 40% referem-se a cirurgias do lobo temporal, 

16% a cirurgias que excluem o lobo temporal e 40% envolviam ambos os tipos. Um artigo Khan et 

al., não especificou qual o lobo cerebral operado. 

O número de doentes em classe I de Engel após cirurgia é identificado em todos os estudos. 

A maioria (14 em 25) dos trabalhos assinalou a existência de um protocolo específico para a retirada 

da medicação. 

 Pelos motivos já expostos na secção dos métodos, a população alvo de estudo foi aquela 

apresentada nos dezoito artigos,13,20,21,23,24,26–35,39–41 que reúnem todos os critérios necessários de 

forma a serem integrados nos resultados finais. Este número é justificado pelo facto de: dois artigos, 

Choi et al., Ramantani et al., não especificam o grupo de doentes que inicia redução. Três artigos 

Berg et al., Griffin et al., Choi et al., não especificam o grupo de doentes que retiram a medicação. 

No estudo de Berg et al., e Griffin et al., existe apenas redução da medicação, não chegando a haver 

retirada. Consequentemente, as restantes variáveis referentes ao grupo de retirada estavam 

ausentes. No estudo de Choi et al., existe grupo de retirada, mas não é especificado o número de 

doentes. Dois artigos, Menon et al., Ramantani et al., não referem a recorrência de crises após 

retirada da medicação. Em particular, no artigo de Menon et al., a recorrência descrita pelos autores 

é relativa à fase inicial da redução e não em relação à retirada. Sete artigos, Boshuisen et al., Menon 

et al., Pimentel et al., McIntosh et al., Choi et al., Radha Krishnan et al., Ramantani et al., não 

especificam o grupo de doentes que ficam sem crises após reinstituição da terapêutica. Incluem-se 

os artigos que anteriormente já não referiram quantos retornam a atingir o estado livre de crises 

após reinício da terapêutica, os que referem um retorno que não seja específico do grupo de 

retirada e os que não descrevem esse dado. Um artigo, Pimentel et al., não referiu o número de 
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doentes em classe I de Engel e sem medicação no final do respetivo seguimento. No que toca ao 

tempo de seguimento dos estudos, um valor mínimo de 3 anos, a contar do momento da 

intervenção cirúrgica, é requerido. Todos os artigos referidos, exceto o de Berg et al., foram 

considerados. 

Deste modo, identificaram-se 2675 doentes, dos quais 1892 foram submetidos à redução 

da medicação. 

 

Redução e retirada da medicação 

O total dos doentes (1892) que foram sujeitos a qualquer redução da medicação AE foi dividido, 

para efeitos de análise, em 2 sub-grupos distintos: o grupo de redução e o grupo de retirada. Os 

resultados para o grupo de redução foram obtidos a partir de 4 artigos; para o grupo de retirada 

resultaram da análise de 16 artigos. 

No sub-grupo de redução da medicação, dois artigos (de 4), Schiller et al. e Zeng et al., 

analisaram no mesmo estudo, separadamente, um grupo de redução e um grupo de retirada. Os 

restantes 2 (Berg et al. e Griffin et al.) analisaram conjuntamente um único grupo, que reduz a 

medicação, sem alcançar a sua retirada propriamente dita. Este sub-grupo integrou 269 doentes. 

No sub-grupo de retirada da medicação, os referidos 16 artigos têm como objeto de estudo 

um único grupo de doentes, do qual uma parcela chegou à retirada completa. Este sub-grupo 

incluiu 1291 doentes. 

O tempo decorrente entre a cirurgia e o início da redução/retirada da medicação é referido 

por uma maioria dos artigos, seja com base no protocolo de atuação vigente no respetivo centro, 

seja pela evidência clínica de estudos publicados referentes às taxas de recorrência. 

 

Recorrência de crises após diminuição da medicação 

Dos 269 doentes pertencentes ao grupo de redução, 74 (27,5%) tiveram recorrência de crises. Em 

61 doentes houve um reajuste terapêutico, sendo que 42 voltaram a ficar sem crises. 

De referir que esta informação não é explicitamente mencionada por um artigo, Schiller et 

al., pelo que o cálculo descrito se baseia nas recorrências dos restantes três artigos. 

 

Recorrência de crises após retirada da medicação 

Nos 1291 doentes, que constituem o grupo onde efetivamente ocorreu retirada completa da 

medicação AE, reapareceram crises em 222 doentes (17,2%). Dos doentes em que houve 

reaparecimento de crises 170 doentes (76,6%) voltam a ficar sem crises após lhes ter sido 

reinstituída a terapêutica. 
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No final do follow-up, a população em classe I de Engel e livre de medicação é de 966 (74,8%). Estes 

resultados estão resumidos na figura 1. 

 

Fatores preditivos de recorrência de crises 

Nos 16 artigos foram identificados 11 fatores preditivos de recorrência de crises após a 

descontinuação dos fármacos AE. Numa revisão quantitativa destes fatores, os mais 

frequentemente identificados foram a duração prolongada da epilepsia, a idade avançada aquando 

da cirurgia, o reaparecimento de crises antes da redução da medicação, a redução precoce e a 

resseção incompleta (ver tabela II). 
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DISCUSSÃO 

 

É expectável, tanto do ponto de vista do médico como do doente, que após o tratamento cirúrgico, 

se consiga reduzir ou mesmo retirar a terapêutica AE. Não só pelos inerentes efeitos negativos a 

nível cognitivo, pelos custos da própria medicação, mas também pelo impacto que a medicação 

pode exercer na qualidade de vida do doente, bem como sobre o seu estado de espírito em sentir-

se continuamente “doente”.2,22,45 Não obstante, os riscos e os benefícios que advêm da retirada da 

terapêutica a curto e longo prazo devem ser ponderados. De igual modo a própria vontade doente 

tem de ser respeitada. Esta revisão de literatura pretendeu avaliar o impacto que a retirada da 

medicação AE, após um tratamento cirúrgico, exerce sobre o prognóstico destes doentes, no que 

toca à recorrência de crises, a curto e a longo prazo. Paralelamente, foi feito um levantamento de 

quais os fatores demográficos, clínicos e cirúrgicos que podem estar relacionados e influenciar o 

reaparecimento de crises epiléticas após a descontinuação da medicação AE.  

 A informação científica disponível relativamente ao tratamento AE no período após a 

cirurgia é complexa. Não está definido um tempo mínimo necessário entre a cirurgia e o momento 

do início da redução da medicação e a influência desta sobre o possível reaparecimento de crises 

também não é claro. Yardi et al., sustentam que não existe evidência robusta de uma associação 

entre a descontinuação da medicação AE por si e um risco maior de recorrência de crises para além 

do expectável no período pós cirúrgico. Levanta ainda a questão de mesmo na presença de um 

aumento da frequência de crises, em contexto de retirada, em que medida é que estas serão 

precursoras de um retorno à refractariedade. Também não é claro que as taxas de recorrência 

seriam mais altas em doentes sem ou com redução da medicação. Ladino et al., numa meta-análise, 

e considerando apenas os estudos controlados, obtiveram uma taxa de recorrência de 18% no 

grupo de descontinuação e de 76% no grupo que mantém a medicação. Uma explicação avançada 

foi o facto de só se ter avançado para a redução da medicação numa população altamente 

selecionada e por isso com perfil reduzido para recorrência de crises. No nosso trabalho uma 

elevada percentagem de doentes (76,6%) responde positivamente à reintrodução da terapêutica, 

valor semelhante ao encontrado no de Ladino et al. - 77%. 

Em adultos, pensa-se que a retirada da medicação após a cirurgia esteja associada a um 

aumento da recorrência de crises, sendo que o tempo de um ano após a data da cirurgia seja o 

momento a considerar para iniciar a retirada da medicação AE. Este dado foi identificado na meta-

análise de Ladino et al. e também no nosso trabalho. McIntosh et al., sugerem que a 

descontinuação da medicação não está associada a um aumento significativo da taxa de 

recorrência. Segundo um inquérito realizado a epileptologistas norte-americanos, cerca de 62% 

esperariam pelo menos 2 anos para iniciar a retirada da medicação, em contraste com apenas 10% 
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dos epileptologistas canadianos.3,19 Schmidt et al., na sua revisão refere não haver benefício 

adicional em protelar o início da redução da medicação para além de 1-2 anos após a intervenção 

cirúrgica. Acrescenta ainda, que a ocorrência de crises raras ou auras após a cirurgia não elimina a 

possibilidade de uma retirada bem sucedida.  

O prognóstico face à retirada da medicação é avaliado com base na escala de Engel, que 

classifica os doentes mediante a ocorrência ou ausência de crises. Nesta revisão, 82,8% da 

população permanece em Engel I após a retirada, sendo que no final do seguimento este valor 

diminui para 74,8%. Este facto é sugestivo de existir uma redução do número de doentes que se 

mantêm livres de crises com o aumento dos anos de seguimento.14 A percentagem de doentes 

livres de crises decresce aproximadamente 2-4% ao ano, a partir dos 3-5 anos após a cirurgia, 

inclusivamente naqueles que mantêm a medicação antiepiléptica.22 No entanto, é importante 

salientar que o facto dos vários estudos apresentarem intervalos de seguimento diferentes, assim 

como intervalos de tempo de avaliação após retirada distintos são importantes limitações na 

aplicabilidade daqueles resultados. 

Em 16 estudos foram identificados fatores preditivos associados à recorrência de crises 

após a descontinuação antiepilética. Incluem fatores pré-cirúrgicos, cirúrgicos e pós-cirúrgicos. Os 

fatores mais vezes encontrados foram a duração prolongada da epilepsia, idade avançada aquando 

da cirurgia e a recorrência de crises antes da redução da medicação. Em particular, a ocorrência de 

crises numa fase precoce do período pós-operatório confere menor probabilidade de resposta ao 

tratamento antiepilético, quando comparado à sua ocorrência numa fase mais tardia.15 

Independentemente do lobo cerebral operado, nos cerca de 50% dos doentes que têm crises no 

período pós-operatório estas ocorrem nos primeiros 2-6 meses, sendo que as restantes surgem 

apenas vários anos depois.46 

 Uma limitação que é comum nesta temática é a relativa escassez de publicações acerca da 

abordagem do tratamento AE no seguimento de uma cirurgia. Por oposição existe maior evidência 

científica relativamente ao tratamento médico propriamente dito (isto é, excluindo o tratamento 

cirúrgico). Lamberink et al., numa meta-análise que incluiu 61 artigos apenas 16 eram relativos à 

temática do tratamento cirúrgico.47 Adicionalmente, a maioria dos estudos são metodologicamente 

menos robustos, isto é retrospetivos. Globalmente todos acrescentam informações relevantes, 

contudo alguns desses resultados refletem a aplicabilidade clínica a populações-alvo específicas. 

Particularmente, a maioria dos estudos cirúrgicos referem-se a epilepsias do lobo temporal. Na 

nossa revisão estudos dirigidos unicamente a essa localização respondem por 40% vs 16% em 

comparação com a localização extra-temporal. Sendo que os outros 40%, correspondem a ambas 

as localizações. 
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 No nosso trabalho, a dificuldade mais frequente foi a recolha da informação disponível nos 

vários artigos, de modo a preencher os nossos requisitos. Deparamo-nos com artigos heterogéneos, 

o que dificultou a uniformização dos dados recolhidos. A especificidade do grupo de estudo 

principal, bem como das variáveis escolhidas restringiram a nossa amostra a 18 artigos. 

Frequentemente não existia uma distinção clara entre o grupo de redução e o grupo de retirada da 

medicação AE na maioria dos artigos. As taxas de recorrência mencionadas em alguns artigos 

correspondiam à população global em estudo e não somente ao grupo de retirada. No processo da 

nossa análise, 12% dos estudos não referem grupo de retirada e em 16% não se identificou a taxa 

de recorrência correspondente. 

No que diz respeito ao número de doentes que voltam a ficar sem crises após reinstituição 

da terapêutica, alguns autores não especificam se ocorreu durante a redução ou após a retirada da 

medicação; outros referem valores agregados; em cerca de um terço não é feita referência 

específica a este dado. Outro aspeto importante prende-se com o facto de a avaliação da eficácia 

após retirada da medicação ser feita em momentos diferentes, bem como existirem intervalos de 

seguimento distintos entre os vários estudos, sendo que inclusivamente em alguns não são 

referidos claramente. Esta heterogeneidade de tempos de avaliação e seguimento, não só para o 

nosso estudo em questão, é uma limitação tanto na avaliação da eficácia (segundo a classificação 

de Engel), como no cálculo das taxas de recorrência. 

Em relação à utilização dos resultados correspondentes ao último momento do seguimento 

(em detrimento de um momento pré-estabelecido no tempo), a sua aplicabilidade clínica é 

questionável. Uma vez que o intervalo que decorre entre a cirurgia e o início da retirada da 

medicação varia de doente para doente e entre os diferentes centros, o que condiciona uma falta 

de uniformidade dos dados. De uma forma geral, identificámos algumas omissões no que toca ao 

seguimento dos doentes, aos momentos de avaliação ao longo do seguimento desde que são 

submetidos a uma modificação da terapêutica até ao último período de avaliação. 

 O nosso trabalho tem limitações. Não considerámos como objeto de análise os elementos 

referentes às variáveis pré-cirúrgicas, tais como a idade de início da epilepsia, a duração da 

epilepsia, a idade aquando da cirurgia, o procedimento cirúrgico propriamente dito e a etiologia. O 

facto de em alguns artigos estes dados estarem agregados por subgrupos dificultou a utilização e 

possível extrapolação dos mesmos. Contudo, de forma a colmatar esta ausência, elaborámos a 

tabela II, que resume as variáveis identificadas pelos vários autores, como possíveis preditores de 

recorrência de crise, entre os quais se incluem fatores pré-cirúrgicos. A ausência de recurso a 

métodos estatísticos é outra limitação do nosso estudo. Embora os achados sejam globalmente 

concordantes com a bibliografia similar disponível.  
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CONCLUSÃO 

 

A temática da abordagem dos doentes com epilepsia refratária que foram submetidos a cirurgia 

ressectiva é clinicamente relevante. 

O método de redução e eventual retirada da medicação AE não está estabelecido, assim 

como também não estão definidos os momentos após a cirurgia em que estes devem ocorrer. Existe 

evidência de que a redução precoce da medicação em relação à cirurgia, o reaparecimento de crises 

no período de redução da medicação e uma ressecção cirúrgica incompleta são fatores preditivos 

negativos. No entanto, do ponto de vista geral a recorrência de crises após descontinuação da 

terapêutica parece ser razoavelmente controlada com a reintrodução da medicação. 

No sentido de fortalecer a evidência científica, e contribuir para uma desejada 

harmonização de abordagem, são necessários mais estudos idealmente prospetivos e 

randomizados, de forma a delinear uma estratégia bem sucedida para a abordagem clínica dos 

doentes com epilepsia refratária após o procedimento cirúrgico. 
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