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1.1 - Prognóstico  

A gravidade das epilepsias está relacionada ou a uma doença subjacente de base, 

responsável pelo mau prognóstico (doenças degenerativas progressivas, neoplasias malignas, lesões 

cerebrais estáveis, porém muito extensas, secundárias a traumatismos de crânio ou infecções 

meningoencefálicas), ou então a determinados tipos de crises de aparecimento muito frequente e de 

difícil controlo medicamentoso.  

 

Nos adultos esta situação está associada principalmente a crises epilépticas parciais 

complexas ou a uma encefalopatia epiléptica polifocal.  

 

Dentre as causas que levam a uma dificuldade no diagnóstico da epilepsia temos: o falso 

diagnóstico, isto é, resultado da incorrecta identificação do tipo de crises, como, por exemplo, as 

ausências simples clássicas, confundidas com crises epilépticas parciais complexas (“pseudo-

ausências”) tratadas com medicação inadequada.  

 

Remissão completa das crises é a meta principal, tanto para o doente como para o médico. 

Annegers J.F (1979). 

 

Para se estabelecer o prognóstico das epilepsias é importante observar que a análise de 

diferentes grupos de doentes leva a conclusões muito diversas.  

 

Os primeiros estudos até 1968 mostraram, baseados em casuísticas de doentes de clínicas 

hospitalares, que aproximadamente um terço dos doentes ficavam livres de crises por um período de 

dois a quatro anos.  

 

Estudos posteriores (após 1968) mostraram a remissão de crises em aproximadamente dois 

terços dos doentes, principalmente onde a população estudada era da comunidade e não de clínicas 

hospitalares.  

 

Quatro desses estudos mostraram remissão das crises em respectivamente 70%, 70%, 75% e 

68% dos doentes. Um dos estudos foi prospectivo e mostrou que 86% de 564 doentes com epilepsia 

tiveram remissão por três anos e 68% por cinco anos. Sander Jwas (1997)  

Portanto, esses estudos mostram que a maioria dos doentes com epilepsia tem um 

prognóstico bom ou excelente a longo prazo. 
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1.2 - Incidência e Prevalência  

 

 

Desde os tempos mais remotos a epilepsia tem intrigado a humanidade. O carácter ictal, as 

manifestações convulsivas, a perda do controlo volitivo e o desconhecimento por parte do paciente 

de todo o ocorrido durante o evento convulsivo suscitavam explicações mágicas.  

 
Só no século XIX, com os trabalhos de Sommer, foi possível caracterizar a relação entre 

crises convulsivas e lesões localizadas no Sistema Nervoso Central (SNC). Em função de suas 

características fisiopatogênicas, a epilepsia acomete os indivíduos independentes de aspectos 

étnicos, climáticos ou regionais.  

 

No entanto, em decorrência de sua alta incidência e prevalência, provocam grandes 

repercussões nos aspectos socioeconómicos (Osuntokun E Col., 1987; Li E Col., 1985). 

 

Os estudos da prevalência e da incidência da epilepsia encontrados na literatura apresentam 

índices com grande variabilidade. Têm sido descritos valores para prevalência entre 0,9 e 57 

casos/1.000 habitantes e para a incidência entre 26 e 190 casos/100.000 habitantes, porém essas 

variações são resultantes de problemas metodológicos durante as investigações.  

 

 

Os problemas metodológicos mais comuns são: utilização de diferentes critérios 

diagnósticos, de classificação e diferentes métodos de selecção de casos e definições de epilepsia 

(Hauser e Kurland, 1975; Sander e Shorvon, 1985; Mcnamara, 1994; Jallon e Col., 1997). 

 

Apesar desses problemas, as informações obtidas nessas investigações indicam que a 

epilepsia continua a ser um problema de saúde pública, maior nos países do terceiro mundo.  

 

Os dados disponíveis indicam que a prevalência em países da África, América Latina e Ásia 

chega a ser 4 a 5 vezes maior que em países industrializados (O.M.S., 1978).  

 

Essa constatação é altamente preocupante, uma vez que esses países enfrentam grandes 

dificuldades económicas, têm baixo investimento em áreas sociais, aliadas a um alto grau de sub-

emprego e desemprego.  
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As altas taxas de incidência e prevalência da epilepsia nos países do terceiro mundo afectam 

a economia na medida em que aumentam os custos económicos directos da doença, provenientes 

dos gastos médicos (drogas e hospitalizações) e gastos não-médicos (cuidados residenciais e 

transporte para o hospital). 

 

Ao mesmo tempo, aumentam os custos económicos indirectos decorrentes da perda de 

produção económica por desemprego, licença médica ou morte prematura (Robinson, 1993). Como 

exemplo, na Argentina o custo médio das drogas antiepilepticas (DAE) é 25% mais alto que nos 

Estados Unidos e 145% mais alto que na Europa. Por outro lado, as novas DAE são 86% mais caras 

que nos Estados Unidos e 55% mais caras que na Europa (Kochen, 1996).  

 

A alta incidência da epilepsia nos países do terceiro mundo é decorrente da deficiente 

assistência pré-natal e maternal, alto índice de prematuridade, desnutrição, traumas durante o parto, 

convulsões febris da infância e de infecções, particularmente as decorrentes de parasitismo (Sander 

e Shorvon, 1985; Fernandes e Col., 1992).  

 
A incidência mostra-nos que há poucas regiões do mundo em que não há epilepsia. 

Maori (ilhas dos Mares do Sul) parece constituir essa excepção, se bem que em certas tribos de 

índios americanos e nativos de Hawai e Filipinas a doença seja muito rara. 

 

A epilepsia incide em qualquer tipo de pessoa, seja rico ou pobre, débil ou génio. Na 

história vemos Julius César, Napoleão, Mohamed, Lord Byron, Dostoyevsky, Flaubert, 

Mendelssohn, Mozart, Paganini, Pedro o Grande, Carlos V e Balzac (Santayana 15, 1961). 
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1.3- Epilepsia do Lobo Temporal 

 

A epilepsia do lobo temporal, com   crises parciais complexas, é a mais importante con-

dição epiléptica , sendo a forma mais frequente de epilepsia na idade adulta.  

Apresenta consequências graves e crónicas para seus portadores, nas áreas básicas do seu 

comportamento e intelecto. As próprias medicações antiepilepticas possuem propriedades nocivas 

para as funções cognitivas dos pacientes.  

Sua rápida identificação é crucial, uma vez que, na actualidade, dispomos de um arsenal 

terapêutico vasto, desde farmacoterapia até procedimentos cirúrgicos eficazes. 

As crises parciais complexas constituem cerca de 55% das crises nos adultos. Embora a 

maioria das crises parciais emanem do lobo temporal, uma importante minoria dos pacientes 

(aproximadamente 20%) têm crises de origem extra temporal (principalmente lobo frontal). Engel, 

J. Jr (1997). 

Não devemos confundir o conceito de "epilepsia do lobo temporal" com "crise parcial 

complexa".  

Frequentemente, as pessoas tomam erroneamente os dois termos como sinónimos. Contudo, 

o termo "epilepsia do lobo temporal" diz respeito à classificação das epilepsias, enquanto o termo 

"crise parcial complexa" classifica o tipo de crise.  

Um paciente com "epilepsia do lobo temporal" quase sempre apresenta "crises parciais 

complexas" (consciência alterada), mas pode apresentar também "crises parciais simples" 

(consciência preservada).  

Por outro lado, um outro paciente pode ter "crises parciais complexas" com origem em 

região parietal ou frontal (foco extra temporal).  

Portanto, os dois conceitos não são equivalentes: um diz respeito a uma classificação 

baseada na região anatómica cerebral afectada (epilepsia do lobo temporal), outro a uma classifi-

cação baseada na modalidade de crise (crise parcial complexa). 

O diagnóstico diferencial da epilepsia do lobo temporal é feito com três condições 

psicopatológicas: esquizofrenia, convulsões psicogénicas e transtorno do pânico, e com outros tipos 

de epilepsia: crise de ausência, epilepsia benigna da infância e epilepsia do lobo frontal. Mclachlan, 

J.M (1996). 
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1.4 - História e Cultura da Epilepsia 

 

Um ataque às superstições populares sobre a epilepsia, seguida por um testemunho da 

história natural da doença, menciona que Hipócrates afirmava que em 430 anos A.C. já não 

acreditava ser “considerada Divina ou Sagrada” a epilepsia, mais que qualquer outra doença 

com características específicas e uma causa definida, mas que a dificuldade estava do 

entendimento e na compreensão da doença e por isso não havia nada de divino acerca disso, 

mas sim um elemento humano envolvido.  

…O cérebro é a cadeira (assento) desta doença, bem como de outras doenças violentas, 

é o órgão, é o poderoso do corpo humano, portanto considero que o cérebro é o interpretante da 

compreensão e não há necessidade de considerar esta doença mais divina que qualquer outra, 

todas são parecidas com a divindade e com o lado humano. Cada uma tem a sua natureza e 

carácter e não há nada em qualquer doença que não seja susceptível ao tratamento. 

A caracterização das doenças psíquicas depende das concepções e valores dominantes 

nos diferentes grupos humanos.  

Como sabemos, na concepção da medicina helénica (Jasper 7, 1951), entre outros 

círculos havia os que cultivavam a religiosidade dionisíaca.  

Nestes círculos foram incluídos, supostamente, atitudes histéricas; na época vitoriana 

predominavam os desmaios; as tanatomanias de certos povos constituíam padrões culturais..  

Preocupa ver estas descrições de sintomas de manias, de histeria como equivalentes 

epilépticos ou epileptiformes.  

Grande número de autores, já desde os tempos gregos, descreve sob o rótulo de outras 

expressões sintomatológicas ou de entidades nesográficas definidas, nada mais que a própria 

epilepsia nas suas variadas formas.  

 

Certas culturas podem criar não apenas os conflitos que reflectem o comportamento 

neurótico, mas, definem papéis socialmente aceitáveis para os portadores de neurose ou outras 

doenças mentais.  

Assim, a sociedade cria uma personalidade/status que considera normal segundo a 

definição da própria sociedade.  

Dentre as criações culturais de doenças psíquicas, assume importante papel a educação 

na primeira infância. Sabemos que o comportamento no meio familiar começa por impor a 

cultura do grupo em cada período de vida; que a base da personalidade é formada nos primeiros 

anos de vida da criança e dela vai depender, em grande parte, a saúde mental em adulto; que a 
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autoridade paterna e a sociedade, criam níveis de tensão nervosa e também, outros factores 

culturais que podem levar à doença mental.  

É através das relações interpessoais estruturadas que o "stress" psicossocial, repressões 

e frustrações são implantados.  

Estas desordens psicológicas são, em essência, fenómenos culturais. Isto porque, como 

vimos, certos episódios como o "amok" e outros que citámos, são expressões de uma 

psicopatologia social, as chamadas Neuroses ou Psicoses colectivas. 

Hollingshead 5 mostrou que, consoante as classes sociais, há diferentes doenças 

psíquicas; que a neurose baseada na ansiedade ou sentimento de culpa incide especialmente na 

classe média e alta; que, no relatório Kinsey, a classe menos favorecida apresenta menos tensão 

emocional relacionada com o sexo do que a classe média.  

Com isto, pretende-se mostrar apenas a discriminação que realiza esse autor, embora 

não se tenham elementos para extrair conclusões do motivo porque, certos tipos de neurose, 

predominem em grau maior ou menor, de acordo com as classes sociais.  

Pensamos que é um tema de alta complexidade que necessita de maior investigação. 
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1.5 - Conceitos de Epilepsia 
 

 

Os conceitos nunca estão dissociados da conjuntura social, cultural e política. No 

entanto, nota-se a evolução nos princípios que os definem, pois é a partir das mudanças 

ocorridas no sistema conjuntural que os conceitos tendem a transformar-se.  

 

A evolução de um conceito está ligada a mudanças que ocorrem em dada sociedade, 

sendo variável a intensidade da sua transformação.  

 

Quanto ao conceito específico de epilepsia, vários têm sido os apresentados pela 

literatura médica.  

 

É notável que, mesmo não se tendo definição complementar satisfatória sobre epilepsia, 

tanto na literatura médica nacional como internacional, podem-se encontrar semelhanças entre 

os diferentes conceitos, sendo importante realçar algumas definições já apresentadas pela 

literatura médica em seu percurso histórico.  

 

Segundo Scliar (1987), as doenças não se traduzem apenas nas repercussões do 

comprometimento anatómico e funcional do organismo. 

 
• O que é Epilepsia? 

 

A palavra Epilepsia é originada do grego “epilambanein” que significa ser possuído, 

atacado ou dominado.  

 

Avicena, no século XI empregou esse termo pela primeira vez, talvez daí a ideia errada 

dos antigos de que fosse uma possessão divina ou diabólica, dando origem à cultura popular da 

cura pela "reza". 

 

Nos tempos antigos prescrevia-se o cautério e a trepanação para dar escape aos maus 

espíritos, a ingestão de urina ou fezes. Essa é a prova do sofrimento e das humilhações 

enfrentadas pelas pessoas com epilepsia ao longo da história. 

A epilepsia é caracterizada por crises epilépticas ou convulsões repetidas devido a 

descargas eléctricas cerebrais anormais, não sendo doença mental nem contagiosa.  
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Às vezes, o doente com epilepsia perde a consciência, tem abalos musculares em todo o 

corpo, saliva e revira os olhos, mas outras experimentam apenas pequenos movimentos 

corporais ou sentimentos estranhos, ou ainda apenas desmaios ou ficam fora de si alguns 

segundos.  

Alguns apresentam crises com automatismos motores, orais, perdem a fala ou falam de 

forma incompreensível. Se as alterações eléctricas cerebrais anormais ficarem restritas a uma 

parte do cérebro, a crise chama-se parcial; se o cérebro inteiro está envolvido, chama-se 

generalizada.  

A crise epiléptica pode ter a duração de segundos ou vários minutos. E as mesmas 

podem-se manifestar durante toda a vida. 

Todavia, a pessoa com epilepsia é capaz de profissionalizar-se dentro de seu potencial 

individual e, o testemunho disso, é a História mostrando grandes personagens com epilepsia, 

tais como: Machado de Assis, Júlio César, Sócrates, Isaac Newton etc., 

A Epilepsia é uma doença crónica, que se diagnostica quando uma pessoa tem duas ou 

mais convulsões sem febre. Nesta definição está implícita a noção de que é necessário que as 

crises sejam recorrentes, e surjam espontaneamente. 

Epilepsia: Distúrbio cerebral causado por predisposição persistente do cérebro em gerar 

crises epilépticas e pelas consequências neurobiológicas, cognitivas, psicossociais e sociais da 

condição, caracterizada pela ocorrência de pelo menos uma crise epiléptica (ILAE, 2005).  

 

Como a epilepsia não é uma entidade nosológica única, mas advém de várias condições 

diferentes que ocasionam disfunção cerebral, alguns preferem o uso do termo no plural 

"epilepsias", mas a Comissão de Terminologia da ILAE preconiza o seu uso no singular, 

embora reconheça esta diversidade. 

 

Outra definição importante a ser citada é a da classificação internacional de síndromes 

epilépticas, aprovadas pela Liga Internacional Contra a Epilepsia, que foi criada em 1985 e 

revista em 1989.  

 

Gram (1990, p.17) afirmou que: “Uma síndrome epiléptica é definida como um 

distúrbio epiléptico caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem 

simultaneamente. Essas características incluem tipo (s) de crise (s), etiologia, anatomia, 

factores precipitantes, idade de início, severidade, cronicidade, possível periodicidade diurna e 

circadiano das crises e prognóstico”.  
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Dreifuss (1996) definiu a epilepsia como: “uma condição em que as recorrentes 

descargas eléctricas no cérebro provocam distúrbios no funcionamento normal do sistema 

nervoso. O mesmo autor afirma que tais episódios de distúrbios são denominados convulsões, 

as quais podem ocasionar perda temporária de consciência ou mudanças de comportamento, 

sendo que as mudanças exactas dependem da área do cérebro que está a ser estimulada pela 

descarga eléctrica.”. 

 

Gareiso & Escardó (1949, p.22) conceituaram a epilepsia da seguinte maneira: 

"A epilepsia é um quadro clínico produzido por uma descarga eléctrica súbita, anormal 

e desordenada dos neurónios, Essas descargas podem compreender uma, várias ou todas as 

categorias e níveis do sistema nervoso; assim fala-se de descargas psíquicas, descargas 

motoras, descargas sensitivas, descargas sensoriais e descargas neurovegetativas, todas fazendo 

parte da expressão de epilepsia como conceito patogénico e constituem clinicamente as 

epilepsias." 

 

A epilepsia tem sido, também, descrita por alguns autores mais como uma síndrome do 

que como uma doença, sendo esta posição muito usada na literatura médica actual para 

conceituar a epilepsia. Dentro desse conceito, pode-se citar autores de relevância como 

Guerreiro (1993), que diz ser a epilepsia uma condição crónica, ou um grupo de doenças que 

têm em comum crises epilépticas que recorrem na ausência de doença tóxico-metabólica ou 

febril. 

Sob a mesma perspectiva conceptual, é notada a abordagem feita por Pupo (1971), ao 

descrever a epilepsia como uma síndrome, isto é, um conjunto de manifestações clínicas várias 

que se apresentam em consequência de processos mórbidos cerebrais, inteiramente diversos, 

tendo em consideração os grupos etários dos doentes. 

 

Segundo Dumas & Giordano (1993, p.13): "Uma crise epiléptica é um fenómeno ágil; 

em geral breve e transitório. É uma crise cerebral que resulta numa descarga excessiva (como 

uma descarga eléctrica) de um grupo mais ou menos vasto de células nervosas chamadas 

neurónios. Esse fenómeno é resultante de descargas síncronas anormais e excessivas de uma 

população de neurónios do sistema nervoso central (SNC)." 

Como já referimos, vários são os conceitos de epilepsia, porém todos se articulam entre 

si. 
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Mclachlan (1958) cita a chamada "histeria árctica" ou "piblotka" das tribos siberianas; a 

neurose ou psicose conhecida como "windigow", caracterizada por ansiedade obsessiva em 

relação à fome e ao canibalismo é encontrada entre tribos indígenas do interior do Canadá; o 

"amok", dos malaios, em que o impacto cultural sobre certas personalidades desencadeava 

episódios maníacos. A anormalidade chega a ser, assim, um traço característico da cultura 

 

1.6 – Psicopatologia 

 

 

O epiléptico é um doente que apresenta crises recorrentes de expressão diversificada e na 

dependência de etiologia variada. Portanto, as crises são expressões de um problema de base, que 

pode ser bem ou mal definido.  

 

A imprevisibilidade das crises, a sua expressão e o uso de medicamentos podem gerar 

problemas emocionais e cognitivos associados.  

 

O epiléptico também está sujeito a uma ampla gama de transtornos mentais. Ele pode ser 

concomitantemente um psicótico, um neurótico, um oligofrénico ou um doente com demência, por 

exemplo.  

 

Na verdade, é conhecida a maior probabilidade de ocorrência dessas desordens nos 

epilépticos, apesar de a maioria dos doentes ter inteligência e estrutura de personalidade normais e 

poderem mesmo chegar diferenciar-se nas artes, política, religião e ciências.  

 

Sugere-se classificar as manifestações psicopatológicas na epilepsia em três categorias:  

1) Resultantes da lesão cerebral de base,  

2) Relacionadas no tempo com as crises epilépticas (CE) (eventos ictais) e  

3) Relacionadas ao intervalo entre as crises (eventos interictais).  

 

Foi discutido detalhadamente a fenomenologia de cada uma das categorias.  

 

Apresenta-se uma classificação e descrição das síndromes com material retirado de 

trabalhos recentes. 

 

• Manifestações psicopatológicas resultantes da lesão cerebral de base; 
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• Disfunção cerebral difusa; 

• Retardo mental, em que as crises epilépticas (CE) e o deficit intelectual resultam de 

patologia cerebral única. 

Síndromes epilépticas específicas, das quais as CE representam uma característica 

constante, porém sendo somente uma das manifestações do distúrbio cerebral orgânico, como 

ocorrem, por exemplo, nos espasmos infantis (síndrome de West) e na síndrome de Lennox-

Gastaut. 

 

Síndromes cerebrais orgânicas, onde CE representam uma das características, porém não de 

maneira constante, como por exemplo, na demência degenerativa do tipo Alzheimer ou na 

demência vascular multi-infarto. 

 

Síndromes psicóticas de etiologia desconhecida, nas quais CE são achados comuns e 

parecem constituírem manifestação da disfunção cerebral de base, que tem início antes da 

puberdade. Estas síndromes recaem sobre a categoria F84 da CID-10 de "Transtornos invasivos do 

desenvolvimento", onde se inclui particularmente o Autismo Infantil. 

 

Manifestações psiquiátricas relacionadas no tempo com as crises epilépticas. 

 

Os distúrbios incluídos na segunda categoria, relacionados no tempo com os eventos da 

crise, subdividem-se em pré-ictais, ictais e pós-ictais:  

 

As manifestações pré-ictais consistem nos pródromos, que aparecem lentamente ao longo 

de horas ou dias antes das crises, exteriorizando-se por irritabilidade, disforia, apatia, depressão, 

inquietação psicomotora, insónia, tontura, cefaleia e, mais raramente, humor exaltado com aumento 

da energia.  

 

Podem ocorrer alterações do apetite, gastrointestinais e autonómicas. Menos 

frequentemente, há prejuízo profundo do senso de realidade, com alterações formais do 

pensamento, delírios e alucinações, que cessam com o aparecimento da crise. 

As manifestações ictais incluem, sobretudo: as crises parciais simples, particularmente as 

auras originadas no lobo temporal, as crises psicomotoras, o "status" psicomotor e o "status" de 

pequeno mal (parciais). 
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As crises parciais simples que se originam de descargas epileptiformes no lobo temporal 

manifestam-se através de "auras complexas".  

 

Sintomas cognitivos incluem alterações na fala, pensamento e memória. Pode ocorrer 

disfasia transitória ou fala incoerente e inapropriada.  

 

O doente percebe abruptamente dificuldade de pensar coerentemente, descrevendo o 

fenómeno como intensa "confusão" ou "turbilhão" na mente. Pensamentos obsessivos sobre temas 

ligados à eternidade, premonição, suicídio, morte, dúvidas religiosas e filosóficas são comuns.  

 

Alterações mnésicas variam desde dificuldade súbita de evocação até recordações 

obsessivas de eventos do passado. Na chamada "memória panorâmica", o paciente revive todos os 

episódios de sua vida num período muito curto. Distorções na percepção do tempo ou do espaço 

podem estar presentes. 

 

As experiências afectivas mais relatadas são, ansiedade generalizada e ansiedade pânica de 

aparecimento súbito, além de tristeza, depressão, raiva, culpa e solidão. Afectos prazerosos do tipo 

elação, êxtase, orgasmo, ocorrem mais raramente.  

 

Eventualmente, vários fenómenos da aura passam-se simultaneamente, e o conteúdo  

apresenta-se tão rico e bizarro, que falta ao paciente vocabulário para descrever suas experiências. 

A crise parcial simples pode evoluir directamente para uma crise generalizada ou para uma crise 

parcial complexa e  generalizar-se em seguida. 
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1.7 - Classificação das Crises Epilépticas e da Epilepsia  
 

 

O mais velho relato detalhado de epilepsia está contido em um manuscrito no Museu 

Britânico.  

 

É um capítulo de um livro-texto babilónico de medicina que resume 40 manuscritos, 

datados por volta de 2000 A.C.  

 

O manuscrito regista, detalhadamente, diferentes tipos de ataques de epilepsia que são 

reconhecidos hoje.  

 

Enfatiza a natureza sobrenatural da epilepsia com cada tipo de ataque, associado com o 

nome de um espírito ou Deus, normalmente do mal.  

 

O tratamento era então um assunto espiritual (World Health Organization, 1997). 

 

Classificação Internacional das Crises Epilépticas e de 

Epilepsias 
 
 

Durante o 24º Congresso Internacional de Epilepsia, realizado em Buenos Aires, 

Argentina, entre 13 e 18 de maio de 2001, Jerome Engel, como presidente do comitê 

executivo da Liga Internacional contra Epilepsia, apresentou à assembléia geral a nova 

proposta das comissões de classificação daquele órgão. Quatro subgrupos de especialistas 

elaboraram um esquema para a Classificação Internacional das Pessoas com Crises 

Epilépticas e das Epilepsias subdividido em cinco eixos. 

O eixo 1 compreende a classificação da fenomenologia ictal e consta de um 

glossário no qual são definidos os termos a serem aplicados à descrição dos diferentes tipos 

de crises epilépticas. O eixo 2, que compreende a classificação das crises epilépticas, consta 

de uma lista dos tipos de crises após sua caracterização por meio da aplicação dos conceitos 

propostos no eixo 1. No eixo 3 figuram as síndromes epilépticas e no eixo 4, intimamente 

relacionado ao eixo anterior, a classificação etiológica das doenças frequentemente 
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associadas a crises ou síndromes epilépticas. Finalmente, no eixo 5, está a classificação do 

grau de comprometimento psicossocial das pessoas com epilepsias, segundo um esquema 

baseado em proposta da Organização Mundial da Saúde (International Classification of 

Functioning and Disability, WHO, 1999). 

Esse esquema de classificação em cinco eixos atualiza os conhecimentos na 

caracterização das crises epilépticas e epilepsias, após pelo menos uma década de 

contribuição da videoeletrencefalografia, dos estudos estruturais e funcionais do sistema 

nervoso como ressonância magnética, tomografia por emissão de fóton único, tomografia 

por emissão de pósitrons e da aplicação de técnicas genéticas2. 

Classificação das crises epilépticas 

 

Crise epiléptica é definida como a manifestação excessiva e/ou hipersíncrona 

resultante da actividade epiléptica, usualmente autolimitada de neurónios cerebrais. Quando 

estas não apresentam curso autolimitado são denominadas crises contínuas e configuram o 

quadro de status epilepticus. Status epilepticus é definido como uma crise duradoura, que 

não mostra sinais clínicos de interrupção após o tempo habitual da maioria das crises 

daquele tipo na maioria dos pacientes, ou ainda a ocorrência de crises recorrentes sem que a 

função do sistema nervoso central retorne ao período interictal. 

As crises epilépticas cursam com graus diferentes de envolvimento muscular. O 

evento motor consiste de um aumento ou diminuição da contracção muscular, o que define 

um fenómeno positivo e negativo, respectivamente. O aumento da contracção muscular 

pode ser do tipo tónico (significando contracção muscular mantida com duração de poucos 

segundos a minutos), clônico (no qual cada contracção muscular é seguida de relaxamento, 

originando abalos musculares sucessivos) ou mioclônico (contracções musculares muito 

breves, semelhantes a choques).  Diminuição da contracção muscular caracteriza as 

mioclonias negativas e as crises atónicas. Enquanto nas primeiras há interrupção da 

contracção muscular tónica por menos de 500 ms, nas crises atónicas ocorre perda ou 

diminuição abrupta do tônus muscular por dois ou mais segundos. 

Segundo a Classificação Internacional das Crises Epilépticas de 1981 há três grupos 

de crises: as parciais ou focais, as generalizadas e as crises não classificáveis. As crises 

parciais ou focais, clínica e eletrencefalograficamente, são caracterizadas pela activação de 
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uma parte do cérebro, sendo subdivididas em crises parciais simples, quando há 

preservação da consciência e crises parciais complexas, quando há comprometimento da 

mesma. As crises generalizadas são aquelas em que há envolvimento, desde o início, de 

amplas áreas de ambos os hemisférios cerebrais. São consideradas não classificáveis, as 

crises que não se enquadram nos dois subtipos acima (Commision on Classification and 

Terminology of the ILAE, 1981)3. 

De acordo com a nova proposição da ILAE de 2001, a classificação passa a ser uma 

lista dos diferentes tipos de crises que são agora consideradas entidades diagnósticas2. Isso 

significa que sua classificação se baseia simplesmente nas características semiológicas 

dos eventos, os quais deixam de apresentar qualquer conotação anatômica ou Proposta de 

Classificação das Crises e Síndromes Epilépticas. Correlação Videoeletrencefalográfica 

Rev. Neurociências 10(2): 49-65, 2002 patofisiológica O quadro 1 contém os três 

subgrupos de crises epilépticas, considerando as crises isoladas ou autolimitadas, as 

repetidas configurando status epilepticus e os fatores precipitantes envolvidos nas crises 

reflexas, que podem desencadear crises focais ou generalizadas. 

Quadro 1 Classificação das crises epilépticas (2001)2 

• Crises autolimitadas - Crises generalizadas - Crises focais 

• Crises contínuas - Status epilepticus generalizado - Status epilepticus focal 

• Fatores precipitantes envolvidos nas crises reflexas 

Quadro 2 Classificação das crises epilépticas (2001)2 

Tipos de crises autolimitadas 

Crises generalizadas 

Crises tônico-clônicas (incluindo as iniciadas com fase clônica ou mioclônica) 

Crises clônicas (com e sem manifestações tônicas) 

Crises tônicas 

Crises de ausências típicas 

Crises de ausências atípicas 

Crises de ausências mioclônicas 

Espasmos 

Crises mioclônicas 
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Mioclonias palpebrais (com e sem ausências) 

Crises mioclono-atônicas 

Mioclonias negativas 

Crises atónicas 

Crises reflexas nas síndromes de epilepsias generalizadas 

Crises focais 

Crises neonatais 

Crises focais sensitivo-sensoriais 

- com sintomas sensitivo-sensoriais elementares 

- com sintomas experimentais 

Crises motoras focais 

- com sinais motores elementares clônicos 

- com sinais motores tônicos assimétricos 

- crises com automatismos típicos do lobo temporal 

- crises com automatismos hipercinéticos 

- crises com mioclonias negativas focais 

- crises motoras inibitórias 

Crises gelásticas 

Crises hemiclônicas 

Crises secundariamente generalizadas 

Crises reflexas em síndromes de epilepsias focais 

 

Crises contínuas 

Status epilepticus generalizado 

Status epilepticus tônico-clônico 

Status epilepticus clônico 

Status epilepticus de ausência 

Status epilepticus tônico 

Status epilepticus mioclônico 

Status epilepticus focal 
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Epilepsia partialis contínua de Kojevnikov 

Aura contínua 

Status epilepticus límbico (status psicomotor) 

Status hemiconvulsivo com hemiparesia 

Estímulos precipitantes de crises reflexas 

Estímulos visuais 

- Luz intermitente 

- Padrões 

- Outros estímulos visuais 

Pensamento 

Música 

Alimentação 

Praxia 

Estímulos sensitivo-sensoriais 

Estímulos proprioceptivos 

Leitura 

Água quente 

Sobressalto 

 

Crises generalizadas 

Crises generalizadas são aquelas cuja semiologia inicial indica o envolvimento de 

áreas encefálicas amplas de ambos os hemisférios cerebrais. Segundo a nova proposta de 

classificação, o termo convulsão, significando episódios de contração muscular excessiva e 

anormal, mantida ou interrompida, usualmente bilateral, não deve ser utilizado desde que se 

trata primariamente de um termo leigo e usado inapropriadamente em muitas situações de 

crises com fenómenos motores. 

Crises tônico-clônicas 

As crises tônico-clônicas (também chamadas crises de grande mal) são caracterizadas 

por contração tónica simétrica e bilateral seguida de contração clônica dos quatro membros 

usualmente associadas a fenómenos autonômicos como apnéia, liberação esfincteriana, 



19 
 

sialorréia e mordedura de língua, durante cerca de um minuto. Na fase de contração tónica, 

o ar pode ser expulso através da glote fechada, o que resulta no grito epiléptico. O período 

pós-crítico é caracterizado por confusão mental e sonolência. 

Crises clônicas 

 
Crises clônicas são caracterizadas pela ocorrência de mioclonias repetidas a 

intervalos regulares, rítmicas, na freqüência de 2 a 3 c/s ocorrendo durante vários segundos 

a minutos. 

Crises tónicas 

Trata-se de crises nas quais ocorre contração muscular mantida com duração de 

poucos segundos a minutos. Em geral, as crises tônicas duram de 10 a 20 segundos e 

podem comprometer apenas a musculatura axial (crises tônicas axiais) ou também a das 

raízes dos membros (crises tônicas axorizomélicas) ou então todo o corpo, configurando a 

crise tónica global. 

 

 

Crises de ausências típicas 

 

Crises de ausência típica consistem de breves episódios de comprometimento de 

consciência acompanhados por manifestações motoras muito discretas como automatismos 

orais e manuais, piscamento, aumento ou diminuição do tônus muscular e sinais 

autonômicos. Duram cerca de 10 a 30 segundos e apresentam início e término abruptos, 

ocorrendo, em geral, várias vezes ao dia. São desencadeadas por hiperventilação; ativação 

de tal forma importante que a não observação da crise clássica durante a hiperventilação 

por 3 a 5 minutos em um paciente não tratado, coloca em dúvida esse diagnóstico. 

Crises de ausências atípicas 

Nessas crises o comprometimento da consciência é menor, o início e término são 

menos abruptos e o tônus muscular mostra-se frequentemente alterado.  Em geral, não são 

desencadeadas pela hiperpnéia. 
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Crises de ausências mioclônicas 

Crises de ausências acompanhadas de perda de consciência e manifestações motoras 

importantes que incluem abalos mioclônicos bilaterais dos ombros, braços e pernas 

associados à contração tónica discreta a qual ocasiona elevação dos membros superiores, os 

mais acometidos pelo fenómeno motor. 

Espasmos 

Também denominados espasmos epilépticos, são caracterizados por contração 

tónica rápida, com duração de 1 a 15 segundos, da musculatura do pescoço, tronco e 

membros podendo assumir caráter em flexão ou em extensão. Essa contração é usualmente 

mais demorada do que as mioclonias, mas não tão prolongada como nas crises tônicas (sua 

duração é de cerca de 1 s). Podem ocorrer formas limitadas com contração da musculatura 

facial ou queda da cabeça. Ocorrem em salvas, especialmente ao despertar e durante 

sonolência. No lactente, são frequentemente acompanhados de choro, e quando não 

presenciados pelo médico podem ser confundidos com cólicas, um diagnóstico que pode 

retardar a terapêutica adequada comprometendo o prognóstico. 

Crises mioclônicas 

Mioclonias são contracções musculares súbitas, breves (< 100 ms), que se 

assemelham a choques.  Podem afectar a musculatura facial, o tronco, uma extremidade, 

um músculo ou um grupo muscular e podem ser generalizadas, ocorrendo de forma isolada 

ou repetida. As crises mioclônicas são frequentemente precipitadas por privação de sono, 

despertar ou adormecer. 

Mioclonias palpebrais 

Consistem em contracções rápidas das pálpebras ao fechamento dos olhos, o que 

ocasiona piscamento rápido, acompanhado de desvio dos globos oculares para cima.  Esse 

fenómeno pode aparecer de forma isolada ou ser acompanhado de crises de ausências muito 

breves com duração de apenas alguns poucos segundos. 

Crises mioclono-atônicas 
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Encontradas principalmente em epilepsias da infância, essas crises são 

caracterizadas por abalos mioclônicos nos membros superiores, geralmente em flexão, 

seguidos de perda do tônus muscular com queda da cabeça e flexão dos joelhos. 

Mioclonias negativas 

São episódios curtos (< 500 ms) de atonia muscular provavelmente decorrentes de 

inibição súbita da inervação tónica dos motoneurônios alfa. Na maioria dos casos descritos 

na literatura, o fenómeno de mioclonias negativas generalizadas esteve presente em 

anormalidades cerebrais difusas, como na doença de Lafora e nas encefalopatias 

mitocondriais, enquanto as mioclonias negativas focais ocorrem em distúrbios da região 

perirrolândica, como nas displasias corticais e na síndrome de Rasmussen. 

Crises atónicas 

Caracterizadas por perda ou diminuição súbita do tônus muscular envolvendo a 

cabeça, tronco, mandíbula ou membros, as crises atónicas são decorrentes de perda do 

tônus postural, podendo promover queda lenta se o indivíduo estiver em pé. 

Crises focais 

Crises focais são aquelas cujas manifestações clínicas indicam o envolvimento 

inicial de apenas uma parte de um hemisfério cerebral. As crises focais podem, com a 

propagação das descargas, evoluir para crises tônico-clônicas generalizadas. É o que se 

chama crise focal com generalização secundária. Os sinais subjectivos que antecedem uma 

crise observável e que o paciente é capaz de descrever constituem a aura. A aura pode 

ocorrer de forma isolada constituindo uma crise sensitivo-sensorial5. 

Crises focais sensitivo-sensoriais 

Incluem sintomas simples, ou seja, aqueles que envolvem apenas uma modalidade 

sensorial primária (elementares) e mais elaborados (complexos). 

Com sintomas sensitivo-sensoriais elementares 

Neste grupo o fenómeno epiléptico é representado por auras (uma vez que tratam-se 

de manifestações subjectivas, que não são detectáveis por um observador). Entre elas 
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figuram crises sensitivas (parestesias, dor e sensações viscerais, como a sensação 

epigástrica) e as crises sensoriais (visuais, auditivas, olfatórias, gustativas). 

Com sintomas experimentais 

Consistem de alucinações multissensoriais que configuram “experiências” e incluem 

fenómenos perceptuais afectivos (medo, depressão, alegria e,mais raramente, raiva) e 

manifestações mnemônicas envolvendo ilusões e alucinações cuja qualidade é similar 

àquelas experimentadas normalmente, porém reconhecidas pelo indivíduo como algo que 

ocorre fora do contexto real e às vezes de conteúdo extraordinariamente vívido. Nesse 

grupo encontramos fenómenos como déjà e jamais vu, déjà e jamais entendu, déjà e jamais 

vécu (sensação de familiaridade e estranheza de cenas, sons e experiências de vida), estados 

de sonho e alucinações complexas. 

 

Crises motoras focais 

 

Crises motoras são aquelas nas quais os fenómenos motores constituem a 

manifestação predominante na semiologia crítica. 

Com sinais motores elementares clônicos 

São caracterizadas por contracções musculares que recorrem de forma regular a 

intervalos menores do que 1 a 2 s. Crises com sinais motores elementares clônicos são 

originadas, quase sempre, pela ativação do córtex motor primário contralateral. 

Crises motoras tônicas assimétricas 

São crises em que a contração desigual ou assíncrona de grupos musculares de 

ambos os lados do corpo produz posturas assimétricas decorrentes da contração tónica de 

um único membro, de um hemicorpo ou dos quatro membros. Usualmente breves, durando 

10 a 40 s em início abrupto e podem ser acompanhadas por grito ou murmúrio. A 

consciência em geral é preservada e não há confusão pós-crítica. 

Crises com automatismos típicos do lobo temporal 

Automatismos são movimentos coordenados e repetitivos que se assemelham a 

movimentos voluntários. Em geral, nas crises do lobo temporal, os automatismos envolvem 
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as partes distais dos membros, particularmente os dedos, mãos, língua e lábios 

(oroalimentares) e frequentemente, mas não sempre, são associados a comprometimento da 

consciência. 

Crises com automatismos hipercinéticos 

Nestas, o movimento afeta principalmente a parte proximal dos membros, o que 

resulta em movimentos importantes, os quais, quando rápidos, parecem violentos. Incluem 

movimentos como pedalar, de impulsão pélvica e de balanceio de todo ou de parte do 

corpo. 

Crises com mioclonias negativas focais 

Caracterizam-se por breves períodos de atonia focal com perda do tônus postural 

que podem ser evidenciados quando o paciente exerce uma atividade tónica com a parte do 

corpo afetada pelo fenómeno motor negativo. 

Crises motoras inibitórias 

 
Embora raramente observados como manifestações críticas, paresia de membros ou 

períodos de afasia (crises afásicas) podem ser decorrentes de descargas epilépticas 

repetitivas envolvendo o córtex motor. 

Crises gelásticas 

Nessas crises o riso, de caráter incomum, estereotipado e inapropriado, constitui o 

fenómeno complexo mais importante das manifestações críticas. 

Classicamente associadas aos hamartomas hipotalâmicos, podem também ser verificadas 

em epilepsias dos lobos frontal ou temporal. 

Crises hemiclônicas 

Apresentam todas as características clínicas das crises generalizadas tônico-

clônicas, porém as manifestações motoras são observadas unicamente ou de modo 

predominante em um só lado do corpo.  Quando essas crises são prolongadas podem cursar 

com dano hemisférico, configurando a síndrome da hemiconvulsão-hemiplegia-epilepsia. 

Crises secundariamente generalizadas Consistem de crises tônico-clônicas 

generalizadas geralmente assimétricas precedidas pela versão da cabeça e dos olhos para o 

lado contralateral ao início crítico. 
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Classificação das síndromes epilépticas 

 
Uma síndrome epiléptica é definida como um distúrbio epiléptico caracterizado 

pela presença de sinais e sintomas que usualmente aparecem em conjunto. Os sinais e 

sintomas podem ser clínicos (como história, tipos de crises e modo de aparecimento destes, 

achados neurológicos e neuropsicológicos) ou achados de exames complementares, como 

EEG e estudos de neuroimagem. 

A Classificação Internacional das Epilepsias e Síndromes Epilépticas de 1989 

(Commission on Classification and Terminology of the ILAE, 1989)6, considera quatro 

grupos de epilepsias: 

 

1. Epilepsias e síndromes relacionadas à localização, 

parciais ou focais 

- idiopáticas 

- sintomáticas 

- criptogênicas 

2. Epilepsias e síndromes generalizadas 

- idiopáticas 

- criptogênicas ou sintomáticas 

- sintomáticas 

- etiologias não específicas 

- etiologias específicas 

3. Epilepsias e síndromes indeterminadas se focais ou generalizadas  

Com sinais e sintomas de crises generalizadas e focais - sem sinais inequívocos de 

crises generalizadas ou focais 

4. Síndromes especiais 
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2.1 - Vida Social do Epiléptico 

 

 

Segundo a OMS, tanto as doenças mentais, como a epilepsia, são encaradas no âmbito da 

Saúde Pública e as cogitações são dirigidas para esse sector. Vistas as publicações da Organização 

Mundial da Saúde, em que os peritos têm conjugado esforços para uma união de pensamento da 

classe médica a respeito das doenças mentais.  

 

Os conhecimentos científicos modernos e a psiquiatria dinâmica têm revolucionado não só 

o meio clínico, quanto ao aspecto terapêutico, como a colectividade frente, não só aos epilépticos 

como aos doentes mentais. Mas, esses núcleos imbuídos no espírito da psiquiatria dinâmica 

representam pequenas parcelas em toda parte do Mundo. 

 

Alguns anos atrás, como sabemos, os doentes mentais eram segregados do meio social e a 

comunidade protegia-se desses doentes internando-os. Eram esquecidos pelas próprias famílias que 

faziam o possível para exclui-los do meio familiar e posteriormente, esquecer a sua existência. 

 

• Assistência hospitalar e institucionalização  

 

 Quando nada se conhecia ou se podia fazer com os epilépticos, acreditava-se ser a 

institucionalização a solução possível para o tratamento.  

 

Nos casos onde as crianças e adolescentes epilépticos mentalmente capazes que, apesar do 

tratamento, apresentavam inúmeros ataques, distúrbios do comportamento e psíquicos não podendo 

frequentar escola primária ou especializada; adultos que não conseguiam permanecer no mercado 

de trabalho apesar de estarem sob tratamento e terem formação escolar e profissional devido à alta 

incidência de crises e que  apresentavam propensão a actos de violência e que eram considerados 

perigosos para a sociedade e onde os seus familiares não conseguiam dar-lhes assistência. 

 

 Estas instituições deveriam dispor de oficinas, pessoal adequado e tratamento médico e 

pedagógico para atender às necessidades dos doentes.  
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As estatísticas mostram que apenas 10% dos epilépticos necessitam de tratamento 

permanente, sendo possível ser atendido em assistência hospitalar com equipas multidisciplinares. 

 

Bremer, professor da Universidade de Bruxelas, lembra "que os médicos não 

neuropsiquiatras deveriam ser informados tanto quanto a população geral da natureza exacta da 

epilepsia e de sua complexidade etiológica e patológica, das possibilidades diagnosticas, do E.E.G., 

e das descobertas terapêuticas recentes que muito modificaram o prognóstico desses doentes até 

então considerados irremediavelmente inválidos". 

 

A própria OMS (1959) afirma que dois pontos são importantes para a aceitação do 

problema: 

 

1) Incutir o espírito da Psiquiatria Dinâmica em muitos hospitais que mantêm uma 

administração tradicional; 

 

2) Estudar a comunidade para verificar as reacções frente ao problema e recomenda a 

formação de uma equipa psiquiátrica capaz de agir de maneira compreensiva perante à comunidade, 

família e doente.  

 

Onde os progressos científicos têm sido aceites, permite manter os doentes em tratamento 

ambulatório, em contacto com a sociedade, a qual, aos poucos, se vai inteirando da possibilidade da 

reabilitação desses doentes. 
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2.2. - Preconceito ao Doente Epiléptico  

 

 

A pessoa com epilepsia, além de sofrer com os problemas neurológicos causados pela 

doença, pode ter que enfrentar, no decorrer de sua vida, um obstáculo difícil de transpor: o de ser 

socialmente estigmatizada.  

 

As eventuais convulsões ou crises de um epiléptico geralmente assustam quem as assiste, 

quando elas acontecem num ambiente social por exemplo: a escola.  

 

Para a pessoa com epilepsia, sofrer o estigma chega a ser pior que a própria doença. 

 

“Ser invadido ou possuído – o significado da palavra epilepsia de origem grega – revela 

como essa condição tem sido cercada de mitos desde os tempos remotos. De privilégio divino na 

Grécia Antiga a castigo dos céus na Idade Média, a associação do problema a fenómenos 

sobrenaturais foi variando do sagrado ao diabólico ao longo da história. Mesmo que o verdadeiro 

responsável – o cérebro, e não espíritos mágicos – tenha sido descoberto pelo filósofo Hipócrates há 

mais de 2.400 anos, A.C. (antes de Cristo), a epilepsia ainda hoje está cercada de preconceitos e de 

desconhecimentos”. 

 

Muitos doentes chegam a ter dificuldades nos relacionamentos, no ambiente escolar e no 

mundo do trabalho.  

 

Do ponto de vista da saúde pública, o preconceito é o maior problema associado à epilepsia. 

Em função disto, os doentes ficam escondidos, deixam de ir ao médico para não ter que avisar o 

patrão, por exemplo, acabando assim por não receber o tratamento médico adequado para o controlo 

das suas crises. 
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2.3 - Problemática do Epiléptico  

 

 

Para a maior parte das pessoas, a epilepsia é um problema que envolve a família, amigos e a 

sociedade em geral. Com base nisto é que encontram uma série elencada de problemas e 

dificuldades, que começam pela: 

1. Grande prevalência de epilepsia acarretando dificuldade no acesso a consulta médica 

especializada no sistema de saúde; 

2. Dificuldade e demora da realização de exames de imagem e/ou Eletroencefalográficos; 

3. Dificuldade na aquisição de medicamentos antiepilepticos. O levantamento torna-se muitas 

vezes irregular apresentando interrupções no fornecimento dos medicamentos, gerando 

descontrolo das crises, aumentando os internamentos e idas aos serviços de urgências, 

comprometendo-se assim o atendimento médico e assistencial; 

4. Segregação social do doente e muitas vezes da própria família, que por mais 

esclarecimentos que possuam sobre a doença vivem o dilema de ver o seu integrante 

segregado, sem oportunidade de participar em actividades sociais de forma descontraída, 

porque teme que, a qualquer momento, aconteça uma crise em local público; 

5. O desemprego, pois isso acarreta um peso para a família, que tem que suportar, na base da 

boa vontade, os custos de manutenção do portador da doença; 

6. Demissão injusta do emprego por ter o diagnóstico de epilepsia, em vez de se atribuir uma 

outra função que se adeqúe à sua condição de saúde; 

7. Desajustes psico-emocionais da pessoa com epilepsia, por parte da própria família, gerando 

excessos de preocupações, super-protecção, sentimentos de culpa ou de menos valia, de 

acomodação e insegurança entre outros. 

Assim, os problemas encontrados levam-os muitas vezes à desistência para não enfrentarem 
essas dificuldades. 
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2.4 - Saúde e Doença no Epiléptico 
 
 

A saúde e a doença não são consideradas pela ciência social como um absoluto universal. A 

definição médica de saúde está implícita na sociologia e antropologia. Isto porque, os padrões 

médicos existem essencialmente em função da cultura e há, portanto, grande variação nos conceitos 

de saúde normal, em muitos grupos culturais.  

 

Quanto à doença, seja física ou mental, sofre o mesmo enquadramento, isto é, está sujeita a 

uma definição cultural; e, possivelmente, está a exigir uma conceituação mais precisa. Esta seria a 

forma de se evitar ambiguidades e confusões, principalmente aquelas que dizem respeito à 

epistemologia. 

 

Num sentido mais amplo, o estado de saúde ou doença como um factor dinâmico, se 

relaciona com a cultura. O estar doente ou são é um fenómeno cultural. 

 

A ciência médica moderna tem se preocupado mais com a definição de um bom estado de 

saúde física através de técnicas específicas e diagnóstico.  

 

Como as expressões psicopatológicas, a epilepsia, obedecia à concepção da magia e do 

animismo, tanto assim que a epilepsia ou mal comicial era considerada a doença sagrada.  

 

Desde o último século tem havido uma revolução na conceituação dessas doenças.  

 

Quanto à epilepsia ela é actualmente definida pela evidência, principalmente, de registos 

cerebrais anormais, embora esta doença esteja necessitando, como outras entidades, de um 

enquadramento mais amplo em função das três áreas, já nossas conhecidas, de “Pichon Rivière”: 

mente, corpo e ambiente. 

 

Enquadramos a etiologia e terapêutica dessa doença nos conhecimentos científicos 

modernos. No entanto, a ignorância é generalizada em muitos grupos sociais que desconhecem o 

aspecto médico da epilepsia.  

 

Desta maneira, "o epiléptico é olhado como inferior ou peculiar, um pária obrigado a viver 

à margem da sociedade.  
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Uma convulsão da criança no colégio será motivo para que a professora aconselhe os pais a 

retirarem o filho da escola; aos epilépticos são fechadas, às vezes, as portas do trabalho; 

desencadeia-se grande tragédia doméstica quando a família se torna ciente de manifestação comicial 

do candidato ao casamento", como afirma Manfredini (1964). Apesar dos conhecimentos científicos 

modernos, o povo não avisado acredita ainda na contagiosidade e na hereditariedade da epilepsia, 

quando não dá a essa doença o conceito de "misteriosa". 

 

Emley, A.C. (1985), numa comunicação, refere que possivelmente, no seu modo de ver, 

nenhum povo aceita a doença. As reacções variam de indivíduo para indivíduo.  

 

Há que se fazer uma breve distinção entre “ser epiléptico” e “ter uma crise convulsiva”, 

muitas vezes confundida com epilepsia.  

• O que é um ataque epiléptico?   

Define-se epilepsia como a ocorrência de vários episódios, repetidos ao longo do tempo, de 

convulsões, na mesma pessoa, que não tenham sido provocadas por febre ou por outras alterações 

transitórias do metabolismo ou por tóxicos. Deste modo, qualquer pessoa pode, em condições 

extremas de doença física, sofrer uma convulsão sem que, por este facto, venha a manifestar 

epilepsia. 
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2.5 - Qualidade de Vida do Epiléptico  

 
 

No início da década de 80 começaram a surgir estudos quantitativos voltados para a 

avaliação da Qualidade de Vida (QV) de pessoas com epilepsia. Estes estudos possibilitam a 

avaliação de QV em pessoas adultas com epilepsia, a partir da observação, da percepção do 

controlo das crises e que se mostram altamente importantes na determinação de melhores ou piores 

níveis de bem-estar psicológico, físico e social. 

 

Identifica que as variáveis clínicas da epilepsia (tipo e frequência das crises, idade de início 

e duração) estão relacionadas à avaliação da QV em adultos. 

 

Identificam que as variáveis demográficas (dados de idade, sexo, escolaridade, estado civil 

e religião) estão também relacionadas à avaliação de QV. 

 
Apontam que a percepção de controlo das crises é muito importante na avaliação de QV em 

todos os seus aspectos (saúde, físico, social, emocional, lócus de controlo, auto-conceito e 

cognitivo). 

 

Esta informação pode ser confirmada através dos vários estudos que vêm evoluindo ao 

longo destas décadas e contribuem para outros estudos relacionados com a temática da epilepsia.  
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2.6 – Personalidade do Doente Epiléptico  

 

 

Distúrbio de personalidade ou "Transtorno orgânico da personalidade" (F07.0) da 

CID-10.  

 

Descrições de traços de personalidade epiléptica incluem pedantismo, egocentrismo, 

perseveração, detalhismo, circunstancialidade, meticulosidade, explosividade, irritabilidade, "mau 

humor", suspicácia, religiosidade e bradipsiquismo.  

 

Em relação aos seus pensamentos e emoções, os epilépticos foram descritos como "ade-

sivos", "viscosos" ou "gliscróides".  

 

Alguns autores encontraram prevalência elevada de alguns destes traços de personalidade 

em doentes com epilepsia do lobo temporal, enquanto que outros autores argumentaram contra a 

existência de uma síndrome específica da epilepsia do lobo temporal.  

 

No momento presente, a maioria concorda que, doentes com este tipo de epilepsia, de facto 

possuem frequência elevada de traços de personalidade, particularmente viscosidade, circuns-

tancialidade, religiosidade e hipergrafia. 

 

Distúrbio de ansiedade ou "Transtorno orgânico de ansiedade" (F06.4) da CID-10. 

 

Ansiedade, fobia e pânico são frequentemente relatados em epilépticos. Já foi mencionado 

que ansiedade e pânico de carácter paroxístico constituem os sintomas mais comuns das auras.  

 

Em muitos casos, o diagnóstico diferencial entre distúrbio do pânico e epilepsia parcial 

simples é impossível de ser estabelecido clinicamente. Nestes casos, somente registos 

eletroencefalográficos repetidos durante as crises, através de técnicas como o vídeo-EEG, 

esclarecem o diagnóstico.  

 

Em relação a manifestações ansiosas e de medo interictais, acredita-se que significam 

reacções à ruptura na qualidade de vida gerada pelo distúrbio epiléptico.  
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Foi constatado que a agorafobia observada em doentes epilépticos estava relacionada com 

medo de surgir um ataque num lugar público. Em todas as referências da literatura a fobias em 

epilépticos, considerou-se o medo do aparecimento das crises subjacente à formação do com-

portamento fóbico. 

 

Distúrbio dissociativo ou "Transtorno dissociativo orgânico" (F06.5) da CID-10. 

 

Os primeiros casos relatados de personalidade múltipla ocorreram em doentes epilépticos. 

A partir da década de setenta, principalmente durante os anos oitenta, surgiram, na literatura 

psicológica e neurológica, relatos de doentes com distúrbio de personalidade múltipla e outros 

transtornos dissociativos que também apresentavam epilepsia ou alterações eletroencefalográficas 

epileptiformes.  

 

Transtornos psicóticos (F23.) da CID-10. 

 

A relação histórica mais reconhecida entre epilepsia e psicopatologia resume-se no que se 

costuma chamar de "psicose epiléptica", um conceito que até hoje gera grande confusão na 

literatura. A maioria dos autores utiliza o termo "psicose" para designar a totalidade das 

manifestações mentais associadas aos distúrbios epilépticos, incluindo os fenómenos confusionais 

ictais, entre eles crises psicomotoras, "status" de ausência, os estados pós-ictais e os interictais. 

 

Psicose esquizomorfa da epilepsia (F06.2) da CID-10. 

 

Uma "psicose paranóide crônica" no curso da epilepsia do lobo temporal, no momento em 

que as crises diminuem em frequência, obedece à seguinte descrição dos sintomas: ideias 

paranóides que podem se tornar sistematizadas, ideias de influência, alucinações auditivas 

ameaçadoras e distúrbios francos do pensamento, com neologismos, palavras condensadas e frases 

inconsequentes; um colorido religioso das ideias paranóides é comum; o afecto tende a manter-se 

apropriado, em contraste com a esquizofrenia verdadeira, e não há o embotamento esquizofrénico 

típico para o estado hebefrênico vazio. Os autores concluíram que não havia um único sintoma "car-

dinal" da esquizofrenia que não fosse exibido em algum momento pelos doentes.  

 

Kaplan considera, juntamente com outros tantos autores, uma alta incidência de psicoses na 

epilepsia. Além disso, as perturbações da personalidade constituem os problemas psiquiátricos mais 

comuns nesta disfunção do Sistema Nervoso Central. Não se afirma, contudo, que todos os 

epilépticos possuam a mesma personalidade ou as mesmas características, de forma que possamos 
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colocá-los todos num mesmo "clone". O que acontece são determinados traços comportamentais, de 

relacionamento, de reacção vivencial, de emotividade e impulsividade encontrados estatisticamente 

de maneira significativa nos pacientes epilépticos. 
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3.1 - Objectivos 
 

 

 

A epilepsia em nossa cultura tem pontos de vista diferentes, porém todos eles têm um ponto 

em comum: o preconceito. Por isso definiu-se como objectivos deste trabalho o seguinte: 

 

Conhecer: 

1. Os Aspectos Socioculturais do Epiléptico institucionalizado;  

2. Os Motivo de Permanência na Instituição; 

3. A Taxa de Abandono Familiar  

4. A Qualidade de Vida do Epiléptico na Instituição 

5. A Incidência e Prevalência 
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3.2. População e Método  
 
 

Este estudo foi efectuado através do método Retrospectivo (Descritivo Transversal). Foi 

consultado um dossier clínico e laboratorial constituído por: Registo dos antecedentes, colhido à 

familiares do doente; do pessoal de instituições onde estiveram anteriormente; assistente social de 

serviços anteriores e informações clínicas e laboratoriais.  

 

Realizou-se no Hospital Júlio de Matos, em três pavilhões de residentes, onde foram 

seleccionados 36 doentes dentre os 155. Destes, 2 foram excluídos por não estarem dentro dos 

critérios de inclusão. 

 

Os participantes desta pesquisa são doentes que residem neste hospital com diagnóstico de 

epilepsia há mais de cinco anos constante nos processos individuais e de acordo com o diagnóstico 

de epilepsia, definido pela Liga Internacional Contra a Epilepsia.  

 

Foram avaliados no período de Agosto a Novembro de 2007, conforme os seguintes 

critérios de inclusão/exclusão: 

 

• Ter idade entre 25 e 80 anos; 

• Ambos os sexos; 

• Ter  mais de um ano de internamento; 

• Ter diagnostico comprovado de epilepsia; 

• Como critérios de exclusão todos os indivíduos com convulsões de outras 

causas. 

 

Todos os participantes foram avaliados com a autorização do Chefe de Serviços de 

Residentes deste hospital (ANEXO 2). 

 

Foram avaliados em média três doentes por dia, segundo os critérios de inclusão e devido as 

condições em que os mesmos se encontravam. 
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3.3 - Instrumentos de Avaliação 

 
 

Neste estudo foram utilizados os seguintes instrumentos: 

 

• Entrevista (esta foi feita através do preenchimento de um questionário a todos os 

indivíduos da amostra com o objectivo de obter dados clínicos e sóciodemográficos 

dos doentes) – (ANEXO 1). 

 

• Escala de Warner (Coomp, 1979) foi utilizada a classificação das profissões desta 

escala, para a codificação em grupos e que é utilizada no Departamento de Saúde 

Mental da Faculdade de Medicina do Porto (Rui Coelho, A. Roma Torres) que se 

destina a avaliação do estatuto socioeconómico. 

 

• Escala Washington Psychosocial Seizure Inventory – WPSI, é um inventário com 

132 itens e de auto-preenchimento, foi elaborada por Dodrill et al. (1980) e com 

versão portuguesa validada para investigação por Curral, R., e Palha, A., em 1987 

que mede o ajustamento psicossocial nos doentes epilépticos. Aborda várias áreas: 

familiar, afectiva, interpessoal, ajustamento às crises, estatuto financeiro, relação 

médico-doente, tratamento e ajustamento profissional. A resposta é Sim ou Não em 

função dos sentimentos e comportamentos habituais dos doentes. Tem cotação pré 

estabelecida e quanto maior for o valor de cada área, maior será o desajustamento 

social respectivo. Apresenta ainda três escalas de validade: Mentira, Itens em 

Branco e Respostas Raras. Estas três escalas contribuem para considerar ou não os 

inventários como válidos. Vários autores têm relatado a precisão, validade e 

sensibilidade deste inventário.  

 

• Consulta dos processos individuais dos participantes 
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4.1 – Género 

 
A amostra estudada é composta por doentes de ambos os sexos, sendo que a incidência 

maior é para o género masculino. 

 
Dos 34 doentes estudados, 16 são femininos representando (47%) e 18 são masculinos, 

o que representa (53%). 

 
 
 
Quadro 4.1.1 – Distribuição por Género 
 

 

FEMININO 

 
% 

 

MASCULINO 

 
 

% 

 

16 47% 18 53% 

Fonte: HJM 
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Gráfico 4.1.1 – Representação por Género      Fonte: HJM 
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4.2 – Idade  
 
  
 

A média de idade encontrada nos doentes estudados foi de 58,31 anos para o feminino e 

56,00  para o masculino. 

 
 
Quadro 4.2.2 – Distribuição por Idade dos Doentes 
 
Feminino  Masculino 

58,31 56,00 

Fonte: HJM 
 
 

Fonte: HJM  
Gráfico 4.2.2 – Representação da Idade dos Doentes 
 

 

    Feminino                                                Masculino                     



43 
 

4.3 – Escolaridade  
 
 

Nesta rubrica temos representado para a amostra estudada os seguintes resultados: 23 

doentes analfabetos dos quais 11 são femininos, representando 32,36%; 12 masculinos (35,29%); 

até o 4º ano temos 2 femininos (5,88%), 1 masculino (2,94%); com o 4º ano, 2 são femininos 

(5,88%), 3 masculinos (8,83%); 9º ano, 1 feminino (2,94%), 1 masculino (2,94%) e 1 masculino 

com 12º ano (2,94%). 

 
Quadro 4.3.3 – Distribuição da Escolaridade  
 
Escolaridade Feminino %  Masculino %  

Analfabeta (o) 11 32,31 % 12 35,32 % 

Até 4º Ano 2 5,88 % 1 2,95 % 

≥ 4º Ano 2 5,88% 3 8,83 % 

≥ 9º Ano 1 2,93 % 1 2,95 % 

12º Ano 0 0% 1 2,95 % 

Ensino Superior no Geral 0 0% 0 0% 

Totais 16 47,% 18 53 % 

Fonte: HJM 
 

Gráfico 4.3.3 – Representação da Escolaridade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feminino Masculino

Escolaridade

Analfabeta (o) até 4º Ano ³ 4º Ano ³ 9º Ano 12º Ano Ensino Superior no Geral

Fonte:HJM 



44 
 

4.4 – Estado Civil  
 
 

Em relação ao estado civil foram estudados 2 doentes casados do sexo feminino o que 

representa 6% da amostra, sendo que dos restantes doentes; 14 são solteiras o que representa 

41%, 18 solteiros representando 53%, não havendo viúvos ou viúvas, separadas ou separados 

ou em união de facto. 

 
Quadro 4.4.4 – Distribuição do Estado Civil 
 
Estado Civil Feminino % Masculino % 

Solteira (o) 14 41,12% 18 53% 

Casada (o) 2 5,88% 0 0 

Viúva (o) 0 0 0 0 

Separada (o) 0 0 0 0 

União de Facto 0 0 0 0 

Fonte: HJM 
 
 
 
 

Fonte: HJM 
Gráfico 4.4.4 – Representação do Estado Civil 
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4.5 – O Relacionamento Interpessoal, Social e Familiar do Epiléptico  
 
 
Com quem viveu antes do internamento 
 

Relativamente à vivência anterior ao internamento dos doentes estudados, constatam-se que 

5 são femininos (14,71%) e viveram com os pais, contra 8 masculinos (23,53%); 6 femininos 

(17,65%) e 8 masculinos (23,53%) viveram em famílias alargadas; 3 femininos (8,82%) viveram 

com outras famílias, sendo que não foram encontrados nenhum caso no masculino; 2 doentes 

femininos (5,88%) viveram com seus cônjuges e também não foi encontrado nenhum caso no 

masculino; sozinhos foram encontrados 2 doentes (5,88%) masculinos entre os casos estudados.  

 
Quadro 4.5.5 – Distribuição da residência do doente antes do internamento 
 

Com quem viveu Feminino %  Masculino %  
Pais 5 14,69% 8 23,55% 
Família Alargada 6 17,62% 8 23,55% 
Outras Famílias 3 8,81% 0 0% 
Cônjuge 2 5,88% 0 0% 
Sozinho 0 0% 2 5,90% 
Total 16 47% 18 53% 

Fonte: HJM 
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Gráfico 4.5.5 – Representação da residência anterior ao internamento               Fonte: HJM 
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Como lida com a crise social e familiarmente 

Feita a análise, verificou-se que alguns doentes apresentam mais que um item do modo 

como lidam com a crise social e familiarmente: 5 doentes do sexo feminino e 3 do sexo masculino 

dizem ter vergonha; 5 feminino sem noção; 1 feminino e 1 masculino ignoram; 2 masculinos dizem 

que sentem angústia; 3 feminino e 2 masculino sentem medo; 2 femininos e 11 masculinos referem 

a outro (s) tipo (s) de formas e sentimentos de lidar com a crise.  

 

Quadro 4.5.6 – Distribuição do modo como os doentes lidam com a crise social e familiarmente 

Fonte: HJM 

Modo como os doentes lidam com a crise11

22
3

2

0
1 1

0

5

3

5

Masculino Feminino

Outra Medo Angústia Ignora Não tem noção Vergonha

Gráfico 4.5.6 – Representação do modo como os doentes lidam com a crise social e familiarmente Fonte: HJM 

 

 

 

Atitude Feminino % Masculino % 

Vergonha 5 14,69% 3 8,83% 

Não tem noção 5 14,69% 0 0 

Ignora 1 2,93% 1 2,95% 

Angústia 0 0 2 5,90% 

Medo 3 8,81% 2 5.90% 

Outra 2 5,88% 10 29.43% 

Total 16 47 18 53 
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Na maioria dos doentes epilépticos prevalece um estado de isolamento social que se 

traduz por um negativismo de si mesmo interferindo quotidianamente nas suas experiências 

com os outros. 

 

 

 

Quadro 4.5.7 – Distribuição dos Sintomas Psiquiátricos da Epilepsia 

 

Sintoma Feminino Masculino 
Agressividade 2 1 
Ausências 2 1 
Auto agressividade 1 1 
Alterações de Humor 1 4 
Alterações de Comportamento 3 1 
Alucinações 2 2 
Ansiedade 1 1 
Delírios 2 3 
Fugas 1 2 
Hostilidade 3 2 
Transtorno Psicótico   1 1 
Heteroagressividade 1 1 
Irritabilidade  3 3 
Mutismo 0 2 
Não há sintomas 0 2 
Total 23 27 

 
Fonte: HJM 
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4.6 – Vida Profissional e Estatuto Financeiro do Epiléptico 

 

 
O resultado do estudo das profissões dos doentes apresenta as seguintes análises de acordo 

com a Escala de Warner para Avaliação do Estatuto Socioeconómico (1ª adaptação para Portugal) – 

(ANEXO) 

 

Nas profissões da categoria 1 não houve nenhum caso; nas categorias 2 e 3 também não 

foram estudados casos; na categoria 4, foram estudados 2 doentes femininos e 5 doentes 

masculinos. Na categoria 5 foram estudados 14 doentes femininos e 13 doentes masculinos. 

Quadro 4.6.8 – Distribuição das Profissões por Género 
 
 

Profissão 

 

Feminino 

 

% 

 

Masculino 

 

% 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 2 5,88% 5 14,70% 

5 14 41,12% 13 38,28% 

Total 16 47% 18 53% 

   Fonte: HJM 

 

Gráfico 4.6.7 – Representação das Profissões por Género     Fonte: HJM 
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Estatuto Financeiro e Situação Actual 

 

 

Com relação aos doentes neste estudo, os mesmos apresentam uma situação de 

dependência conforme o quadro abaixo:  

 
7 Pensionistas femininos (21%); 7 masculinos (21%); nenhuma reforma antecipada no 

feminino; 3 dos masculinos (9%) e não pensionistas femininos 9 (25%) e 8 masculino (24%). 

 
 
 
 
Quadro 4.6.9 – Distribuição da Situação Profissional Actual 
 
Situação 
 

Feminino Relativos  Masculino Relativos  

Pensionista 7 20.56% 7 20,62% 
Reforma Antecipada 0 0% 3 8,83% 
Não Pensionista 9 26,44% 8 23,55% 
Total 16 47,00% 18 53,00% 

Fonte: HJM 
 

 

 

 

 

Gráfico 4.6.8 – Representação da Situação Profissional Actual                                                          Fonte: HJM 
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Perda do Emprego devido à doença 
 

 
Dos 34 doentes estudados, pode-se registar que devido à doença 1 feminino disse que sim, 2 

masculinos também disseram o mesmo; 1 feminino e 2 masculino disseram que não e 14 femininos 

e bem como 14 masculinos nunca trabalharam. 

 
 
 
Quadro 4.6.10 – Distribuição da situação da perda do emprego devido à doença 
 

 
Situação 
 

Feminino 

 
% 

Masculino 

 
% 

Nunca Trabalhou 14 41,12% 14 41,20% 

Sim 1 2,93% 2 5,90% 

Não 1 2,93% 2 5,90% 

                                            
Fonte: HJM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4.6.9 – Representação da situação da perda do emprego devido à doença                   Fonte: HJM 
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4.7 – Hábitos e Práticas 
 
 
Ocupação dos Tempos Livre 
 

Em relação à ocupação dos tempos livres, os doentes estudados, por estarem 

institucionalizados e por terem um quadro clínico que merece um acompanhamento mais 

alargado, ocupam o seu tempo livre em brincadeiras lúdicas e passatempos planeados pelos 

enfermeiros de cada residência, alguns indo para a terapia ocupacional. 

Carta de Condução 
 

Da amostra da população dos doentes estudados (34), apenas 1 doente do sexo 

masculino refere possuir carta de condução, os outros 33 não possuem este documento. 

Hábitos Alcoólicos 
 
 

Em relação aos hábitos alcoólicos dos doentes estudados não se verificou nenhum 

consumidor.  

 
 
Hábitos Cafeínicos 
 
 

Neste item apenas 8 doentes masculinos têm este hábito e 1 doente feminino. 

 
 
Consumo de Drogas Ilícitas 
 

No histórico dos doentes desta rubrica, actualmente não se verifica nenhum dos doentes 

com hábitos tóxicos. 
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Hábitos Tabágicos 

 
Verificou-se que no grupo de doentes estudados, no quadro feminino há 2 fumadoras 

representando o consumo médio diário de 7 cigarros por pessoa. 11 Fumadores que consumem 

1 média diária de 6,4 cigarros aproximadamente cada.  

 
 
 
Quadro 4.7.11 – Distribuição dos Hábitos Tabágicos 
 
Género Fumador % Não Fumador % 

Feminino 2 5.88% 14 41,12% 

Masculino 11 32,31% 7 20,62% 

Fonte: HJM 
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Gráfico 4.7.10 – Representação dos Hábitos Tabágicos        Fonte: HJM 
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Quadro 4.7.12 – Distribuição da Média do Consumo Diário de Tabaco 
 

Feminino 
Relativo 

Feminino 
Masculino 

Relativo 

Masculino 
Quantidade de cigarros 

fumados por dia 
14 7,0% 70 6,36% 

Fonte: HJM 
 
 
 
 

Média de Cigarros/Dia por Género

70

14
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Gráfico 4.7.11 – Representação da Média do Consumo Diário de Tabaco                                  Fonte: HJM 
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5. 8 – Caracterização Clínica do Epiléptico 
 
 
Idade do Início da Epilepsia 
 

 

 

Dos 0 aos 4 anos de idade, 2 são do sexo feminino e 4 masculinos; dos 5 aos 9 anos de 

idade, 5 são do sexo feminino e 6 masculinos; dos 10 aos 14 anos de idade, 4 são do sexo feminino 

e 4 masculinos; dos 15 aos 19 anos de idade, 3 são do sexo feminino e 3 masculinos; dos 20 aos 24 

anos de idade, não há do sexo feminino, mas há um do masculino; dos 25 anos de idade e mais, não 

há casos; constam ainda 2 casos do sexo feminino que desconhecem este dado. 

 
Quadro 5.8.13 – Distribuição da Idade do Início da Epilepsia por Género  
 
 

Idade 
 

Feminino 
% 

Masculino 
% 

0 até 4 anos 2 5.88% 4 11,78% 
5 aos 9 anos 5 14,69% 6 17,66% 
10 aos 14 anos 4 11,74% 4 11,78% 
15 aos 19 anos 3 8,81% 3 8,83% 
20 aos 24 anos 0 0 1 2,95% 
25 e mais 0 0 0 0 
Desconhece 2 5,88 0 0 

                                    Fonte: HJM 

 
 

 

 

Gráfico 5.8.12 – Representação da Idade do Início da Epilepsia por Género 
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Tipo e Frequência da Epilepsia 
 

Tipo  

 Dos dados obtidos da rubrica do tipo de epilepsia apresentado pelos doentes estudados 

verificou-se que apresentam o tipo Generalizada, 15 doentes do sexo feminino e 14 do sexo 

masculino; 1 doente do sexo feminino e 4 do sexo masculino apresentam o tipo Parcial. 

  

Quadro 5.8.14 – Distribuição do Tipo de Epilepsia por Género 

 
 

Tipo de Epilepsia 

 

Feminino 

 

% 

 

Masculino 

 

% 

Generalizada  15 44,07% 14 41,20% 

Parcial 1 2,93% 4 11,78% 

Total 16 47% 18 53% 

Fonte: HJM 
 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.8.13 – Representação do Tipo de Epilepsia por Género    Fonte: HJM 
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Frequência das Crises 
 
 

Em relação a frequência das crises, verificou-se os seguintes dados: com 1 crise/dia 1 

caso do sexo masculino e nenhum feminino; com 1 crise/semana há 3 casos do sexo masculino 

e 3 do sexo feminino; com 1 crise/mês há 3 casos femininos e 3 masculinos; com 1 crise/ano, 

há 2 casos femininos e 7 casos masculinos; com mais de 1 crise/ano há 8 casos femininos e 4 

casos masculinos. 

 
 
 
 
 
Quadro 5.8.15 – Distribuição da Frequência das Crises por Género 
 
 
Frequência 
 

Feminino 
 

% Masculino 
 

% 

1/Dia 0 0 1 2,95% 

1/Semana 3 8,81% 3 8,83% 

1/Mês 3 8,81% 3 8,83% 

1/Ano 2 5,88% 7 20,62% 

Mais de 1 ano 8 23,5% 4 11,78% 

Total 16 47% 18 53% 

Fonte: HJM 
 
 

Gráfico 5.8.14 – Representação da Frequência das Crises por Género                                           Fonte: HJM 
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Crise mais Marcante 

 

Na análise da crise mais marcante para o doente, dentre os itens mais comuns, verificamos 

o seguinte: 1 do sexo masculino refere o atropelamento; 2 do sexo feminino referem a queda na 

escola; 1 do sexo masculino a revolta/autoagressão; 14 doentes do sexo feminino ignoram e 16 do 

sexo masculino também ignoram esta (s) crise (s). 

 

 

 

Quadro 5.8.16 – Distribuição da Crise mais Marcante por Género 

 
Crise 
 

Feminino 
 

% Masculino 
 

% 

Atropelamento 0 0 1 2,95% 

Queda na escola 2 5,88% 0 0 

Revolta/Autoagressão 0 0 1 2,95% 

Ignora 14 41,12% 16 47,10% 

Total 16 47% 18 53% 

Fonte: HJM 

 

 

 

 

 

Diferença entre as Crises 

Dos 34 doentes estudados na amostra, apenas 1 do sexo feminino e 1 do sexo masculino, 

referem não haver diferença entre as crises. 
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Desencadeamento  
 
  
 Sobre o desencadeamento e os sinais com que detectam as crises, estes caminham 

concomitantemente de acordo com o relato dos doentes e assim temos as seguintes observações: 5 

do sexo feminino disseram ser da menstruação; 2 do sexo feminino, a luminosidade e 1 do sexo 

masculino; durante a vigília temos 1 masculino e nenhum feminino; durante o sono são 1 feminino 

e 2 masculinos; com outros desencadeamentos temos 1 feminino e 1 masculino e os que não sabem 

são 7 femininos e 13 masculinos. 

 

Quadro 5.8.17 – Distribuição do Desencadeamento das Crises por Género 

 
Desencadeamento 
 

Feminino 
 

% Masculino 
 

% 

Menstruação 5 14,69% 0 0 

Luminosidade 2 5,88% 1 2,95% 

Vigília 0 0 1 2.95% 

Sono 1 2,93% 2 5,90% 

Outros 1 2,93% 1 2,95% 

Não 7 20,56% 13 38,28% 

Total 16 47% 18 53% 

Fonte: HJM 
 
 

 
Gráfico 5.8.15 – Representação do Desencadeamento das crises                                                            Fonte: HJM 
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Sinais  
 
 
 Referente aos sinais de crises detectados pelos doentes e face aos casos com mais de um 

sinal, verificou-se que: 2 masculinos referiram os tremores; 2 femininos e 1 masculino referiram a 

tristeza/alegria; 1 feminino referiu o choro; 2 femininos e 2 masculinos referem a 

luminosidade/Escuridão; 1 masculino refere o medo; 13 femininos e 15 masculinos referem não 

detectar sinais. 

 
Quadro 5.8.18 – Distribuição dos Sinais de Detecção das Crises por Género 
 
 

Sinais Feminino 
 

% 
 
Masculino 
 

 
% 

Tremores 0 0 2 5,90% 

Tristeza/Alegria 2 5,88% 1 2,95% 

Choro 1 2,93% 0 0 

Luminosidade/Escuridão 2 5,88% 2 5,90% 

Medo 0 0 1 2,95% 

Ignora 10 29,38% 10 29,43% 

Nenhum 1 2,93% 2 5.90% 

Total 16 47% 18 53% 

Fonte: HJM 
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Gráfico 5.8.16 – Representação dos Sinais de Detecção das Crises por Género                            Fonte: HJM 
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Horário das Crises 
 
 

Entre os doentes do sexo feminino estudados 1 refere o horário diurno das crises e 1 

também do sexo masculino; no horário nocturno 3 doentes do sexo feminino e 2 do sexo masculino; 

em horários variáveis são 12 do sexo feminino e 15 do sexo masculino ao referi-lo. 

 
 Na representação geral do horário das crises temos: 6% dos doentes que dizem que suas 

crises são diurnas; 19% dizem ser nocturnas e 75% dizem ser variáveis. 

 
Quadro 5.8.19 – Distribuição do Horário das Crises por Género 
 
 
Horário 
 

Feminino 
 

% Masculino 
 

% 

Diurna 1 2.93% 1 2,95% 

Nocturna 3 8,81% 2 5,90% 

Variável 12 35,26% 15 44,15% 

Total 16 47% 18 53% 

Fonte: HJM 
 
 

Gráfico 5.8.17 – Representação Geral do Horário das Crises      Fonte: HJM 
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Controlo das Crises 
 
 

Na análise realizada nos doentes sobre o controlo das crises, verificou-se que: 11 doentes do 

sexo feminino disseram que houve um controlo das crises no último ano e 9 do sexo masculino 

também disseram que houve  controlo das crises. Entretanto, 5 doentes femininos disseram que as 

crises não tiveram controlo no último ano, contra 9 do sexo masculino. 

 

Quadro 5.8.20 – Distribuição do Controlo das Crises por Género 
 
 
Controlo das Crises 
 

Feminino 
 

% Masculino 
 

% 

Com controlo no último ano 11 32,31% 9 26,5% 

Sem controlo no último ano 5 14,69% 9 26,5% 

Total 16 47% 18 53% 

Fonte: HJM 
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Gráfico 5.8.18 – Representação do Controlo das Crises por Género                                              Fonte: HJM 

 
 
 
Impedimento das Crises 

 

No item impedimento das crises, todos os 34 doentes estudados nesta amostra, referem que 

não conseguem impedir as crises. 

 



63 
 

 

 

Outras doenças físicas e psiquiátricas 

 

 Observamos no quadro abaixo, que alguns dos doentes estudados, para além da 

epilepsia apresentam, concomitantemente, outras patologias. 

 

 Entre as doenças físicas e psiquiátricas associadas à epilepsia, temos a destacar as 

seguintes: Atonia Muscular temos 1 do sexo feminino; Bronquiectasia 1 feminino; Oligofrenia 

5 são do sexo feminino e 4 do sexo masculino; Esquizofrenia Residual em 4 doentes do sexo 

feminino e 4 do sexo masculino; Depressão em 1 do sexo feminino e 4 do masculino; 

Hipertensão Arterial 1 caso do sexo masculino; Lordose 1 masculino; Osteoporose 1 caso 

feminino; Prolapso Rectal 1 caso masculino; Sifoescoliose 1 masculino; Surdo-Mudo 1 caso 

feminino.  

 

Quadro 5.8.21 – Distribuição de Outras Doenças Psiquiátricas e Físicas 

Doença Feminino Masculino 

AVC 1 0 

Atonia Muscular 1 0 

Bronquiectasia 1 0 

Depressão 1 4 

Esquizofrenia 4 4 

Hipertensão Arterial 0 1 

Lordose  0 1 

Oligofrenia 5 4 

Osteoporose 1 0 

Prolapso Rectal 0 1 

Sifoescoliose 0 1 

Surdo/Mudo 1 0 

Nenhuma 1 2 

Total 16 18 

Fonte: HJM 
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Número de Internamentos 

  

  

 Na distribuição por número de internamentos verificou-se que 10 doentes do sexo 

feminino apresentaram um Único internamento, contra 6 do mesmo sexo que apresentaram 

Vários. Com relação ao sexo masculino da amostra, verificou-se que o número de internamento 

Único foi de 9 e igualmente (9) para Vários. 

 

Quadro 5.8.22 - Distribuição do Número de Internamento por Género 

 Feminino % Masculino % 

Único 10 29,38% 9 26,5% 

Vários  6 17,62% 9 26,5% 

Total  16 47% 18 53% 

Fonte: HJM 

 

Gráfico 5.8.19 - Distribuição do Número de Internamento por Género    Fonte: HJM 
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Número de anos de internamento 

 

 Dos 0 aos 5 anos = 1 feminino e 2 masculinos; de 6 a 10 anos = 1 feminino; de 11 a 15 

anos = 1 feminino e 1 masculino; de 16 a 20 anos = 1 feminino; de 21 a 25 anos = 1 masculino; 

de 26 a 30 anos = 2 masculinos; de 31 a 35 anos = 2 femininos; de 36 a 40 anos = 3 femininos e 

5 masculinos; de 41 a 50 anos = 2 femininos e 5 masculinos; de 51 a 55 anos = 4 femininos e 1 

masculino; de 56 a 60 anos = 1 feminino e 1 masculino. 

 

Quadro 5.8.23 - Distribuição do Número de Anos Internamentos por Género 

Nº de anos Feminino % Masculino % 
0 a 5 1 2,93% 2 5,90% 
6 a 10 1 2,93% 0 0 
11 a 15 1 2,93% 1 2,95% 
16 a 20 1 2,93% 0 0 
21 a 25 0 0 1 2,95% 
26 a 30 0 0 2 5,90% 
31 a 35 2 5,88% 0 0 
36 a 40 3 8,81% 5 14,70% 
41 a 50 2 5,88% 5 14,70% 
51 a 55 4 11,74% 1 2,95% 
56 a 60 1 2,93% 1 2.95% 
Total 16 47% 18 53% 

                                                             Fonte: HJM 
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Gráfico 5.8.20 - Representação do Número de Anos Internamentos por Género 
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Antecedentes de Doenças na Família 
 
 

Contudo, lembramos que a existência de uma determinada doença na família pode aumentar 

o risco, mas não garante que outros membros da família possam vir a ter a doença. Em relação à 

história de doenças psiquiátricas na família dos doentes estudados, encontraram-se 9 doentes 

femininos que disseram haver alcoolismo na família; 4 com esquizofrenia; 3 com depressão; 1 que 

desconhece e 1 que refere não haver casos na família. Nos masculinos, 5 referem familiares com 

alcoolismo; 2 com esquizofrenia; 2 com depressão e 9 desconhecem algum caso familiar. 

 
Quadro 5.8.24 – Distribuição dos Antecedentes de Doenças na Família 
 

 
Doença 

 
Feminino 

%  
Masculino 

% 

Alcoolismo 9 26,44% 5 14,70% 

Esquizofrenia 4 11,74% 2 5,90% 

Depressão 3 8,81% 2 5,90% 

Outras 0 0 0 0 

Desconhece 1 2,93% 9 26,5% 

Não Tem 1 2,93% 0 0 

Fonte: HJM 
 

 

 

 

Gráfico 5.8.21 – Representação dos Antecedentes de Doenças na Família                          Fonte: HJM 
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Família com Epilepsia 
 
 

Nos casos dos doentes femininos, 9 disseram que sim; 3 disseram não e 4 desconhecem. No 

caso dos doentes masculinos, 9 disseram haver casos entre os familiares, 1 diz que não e 8 

desconhecem. 

 
Quadro 5.8.25 – Distribuição da Família do Epiléptico com Epilepsia 
 
 
Familiar 
 

Feminino 
 

% Masculino 
 

% 

Sim 9 26,44% 9 26,5% 

Não 3 8,81% 1 2,95% 

Desconhece 4 11,74% 8 23,55% 

Fonte: HJM 
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Gráfico 5.8.22 – Representação da Família do Epiléptico com Epilepsia     Fonte: HJM 
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Grau de Parentesco com Epilepsia  

 

Em relação ao grau de parentesco destes mesmos doentes; no feminino encontraram-se 4 

que eram irmãos; 2 que eram os pais; 1, o avô; 3 os primos; nenhum dos bisavós; 3 eram tios e 4 

que desconheciam o grau por desconhecerem a existência. No caso dos doentes masculinos; 4 

referem serem os irmãos; 1 os pais, 1 os avós, 1 os primos, 1 os bisavós, 1 os tios e 9 desconhecem 

o grau de parentesco por desconhecerem a existência na família. 

 
Quadro 5.8.26 – Distribuição do Grau de Parentesco  
 
 
Grau de parentesco 

 
Feminino 

%  
Masculino 

% 

Irmão/Irmã 4 11,74% 4 11,78% 

Pai/Mãe 2 5,88% 1 2,95% 

Avô/Avó 1 2,93 1 2,95% 

Primo/Prima 3 8,81% 1 2,95% 

Bisavô/Bisavó 0 0 1 2,95% 

Tio/Tia 3 8,81% 1 2,95% 

Desconhece 3 8,81% 9 26,5% 

Fonte: HJM 
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Gráfico 5.8.23 – Representação do Grau de Parentesco     Fonte: HJM 
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Diagnóstico 

 

EEG – TAC – Exame Neurológico 

 Em relação ao EEG dos doentes estudados obtivemos os seguintes resultados: 

 

Quadro 5.8.27 – Distribuição do EEG por Tipo 

EEG Feminino % Masculino % 

Actividade Paroxistica Focal 5 14,69% 4 11,78% 

Actividade Paroxistica Generalizada 7 20,56% 3 8,83% 

Actividade Inespecífica do Relatório 2 5.88% 6 17,66% 

Normal 1 2,93% 5 14,70% 

Sem Resultado 1 2,93% 0 0 

Total 16 47% 18 53% 

Fonte: HJM 

Em relação a TAC dos doentes estudados obtivemos os resultados: 

 

 Femininos com o exame realizado são 12, contra 4 que não realizaram o exame. No 

masculino 4 realizaram o exame e 14 não o realizaram. 

 

Quadro 5.8.28 – Distribuição do TAC  

 

TAC Feminino % Masculino  % 

Sim 12 35,26% 4 11,78% 

Não 4 11,74% 14 41,20% 

Total 16 47% 18 53% 

Fonte: HJM 

 14 Doentes do sexo feminino foram observados por neurologia e 2 não. Nos 

masculinos, 12 foram observados e 6 não foram. 

 

Quadro 5.8.29 – Distribuição do Exame Neurológico  

Exame Neurológico  Feminino % Masculino  % 

Sim 14 41,12% 12 35,32% 

Não 2 5,88% 6 17,66% 

Total 16 47% 18 53% 

Fonte: HJM 
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Terapêutica  
 
Terapia Antiepiléptica 
 
 Nesta variável verificou-se que 5 doentes do sexo feminino fazem Monoterapia e 3 do 

sexo masculino; com Politerapia encontram-se 11 doentes do sexo feminino e 13 do sexo 

masculino, sendo que 2 do sexo masculino não fazem nenhum tipo de terapia. 

 

 

Quadro 5.8.30 – Distribuição do Tipo de Terapia  

 
 

Tipo 

 

Feminino 

 

% Masculino 

 

% 

Monoterapia 5 14,69% 3 8,83% 

Politerapia 11 32,31% 13 38,28% 

Nenhuma 0 0 2 5,90% 

Total 16 47% 18 53% 

 Fonte: HJM 
 

 

 

 

Gráfico 5.8.24 – Representação do Tipo de Terapia      Fonte: HJM 
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Fármacos Utilizados na Terapia 
 
 Em relação aos fármacos utilizados na terapia destes doentes do estudo, verificou-se 

que o mais usado foi o Valproato de Sódio, com 11 doentes do sexo feminino e 12 do sexo 

masculino; fazendo uso seguido da Carbamazepina, temos 7 doentes do sexo feminino e 13 do 

sexo masculino. Da Gabapentina, fazem uso 5 doentes do sexo masculino e 1 do sexo feminino; 

do Primadona 1 doente do sexo feminino; Fenitoina são 2 do sexo feminino; Topiramato 1 do 

sexo feminino e 1 do sexo masculino; Vigabatrim são 1 do sexo feminino e 1 do masculino; 

Luminal 1 do sexo feminino. Sem terapia encontramos 2 doentes do sexo masculino. 

 

Quadro 5.8.31 - Distribuição dos Fármacos mais utilizados  

Fármaco Feminino % Masculino % 

Carbamazepina 7 20,56% 13 38,28% 

Valproato de Sódio 11 32,31% 12 35,32% 

Primidona 1 2,93% 0 0 

Fenitoína 2 5.88% 0 0 

Topiramato 1 2,93% 1 2,95% 

Gabapentina 1 2,93% 5 14,70% 

Vigabatrim 1 2,93% 1 2,95% 

Luminal 1 2,93% 0 0 

Fenobarbital 4 11,74% 1 2,95% 

Nenhuma 0 0 2 5,90% 

Fonte: HJM 
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Gráfico 5.8.25 – Representação dos Fármacos mais utilizados                                                  Fonte: HJM 

 

 



72 
 

Alternativas de acordo com a crença do doente 
 
Convicção Religiosa 
 
 

14 católicos sendo 7 feminino e 7 masculino; 1 protestante feminino, 1 evangélico 

feminino e os restantes são distribuídos por 7 femininos e 11 masculinos que alegam não ter 

qualquer convicção religiosa. 

 
Quadro 5.8.32 – Distribuição da Convicção Religiosa 
 
 
Religião 
 

Feminino 
% 
 Feminino 

Masculino % Masculino 

Católica 7 20,56% 7 20,62% 

Protestante 1 2,93% 0 0% 

Evangélica 1 2,93% 0 0% 

Outras 0 0% 0 0% 

Sem convicção 7 20,56% 11 32,38% 

Total 16 47,% 18 53% 

Fonte: HJM 
 

Convicção Religiosa

Feminino Masculino

Católica Protestante Evangélica Outras Sem convicção

Gráfico 5.8.26 – Representação da Convicção Religiosa                                                              Fonte: HJM 

20,56%

% 20,62%

% 
20,56%

% 

32,38% 



73 
 

Alternativas 
 

 

Em entrevistas sobre os tratamentos alternativos dos doentes estudados, obtivemos o 

seguinte resultado: 7 do sexo feminino e 3 do sexo masculino, referem ter procurado outros tipos de 

tratamento várias vezes; 7 femininos e 9 masculinos ignoram estes tratamentos; 1 feminino e 2 

masculinos referem ter procurado outros tratamentos uma vez; 1 feminino e 4 masculinos referem 

não ter procurado outros tratamentos alternativos. 

 

Quadro 5.8.33 – Distribuição dos Tratamentos Alternativos por Género 

 

 

Tratamento 

 

Feminino 

 

% Masculino 

 

% 

Várias Vezes 7 20,56% 3 8,83% 

Ignora 7 20,56% 9 26,5% 

Sim 1 2,93% 2 5,90% 

Não 1 2,93% 4 11.78 

Totais 16 47% 18 53% 

Fonte: HJM 
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Gráfico 5.8.27 – Representação dos Tratamentos Alternativos por Género                          Fonte: HJM 
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Justificação das Crises e Atribuição 

 

Nesta área foram encontrados os seguintes resultados: 2 femininos alegam ser feitiço; 3 

femininos e 2 masculinos, castigo; exaltação, 1 masculino; espíritos, 1 feminino; diabo, 1 feminino; 

ignora, 9 femininos e 15 masculinos. Entretanto, mais que um doente refere mais que uma 

atribuição. 

 

Atribuição do Aparecimento das Crises 

Em relação ao aparecimento das crises, dos 34 doentes estudados, apenas 1 do sexo 

feminino refere a atribuição aos vizinhos.  

 

Quadro 5.8.34 – Distribuição da Justificação das Crises 

 

Justificação 

 

Feminino 

 

% 

 

Masculino 

 

% 

Feitiço 2 5,88% 0 0 

Castigo 3 8,81% 2 5,90% 

Exaltação 0 0 1 2,95% 

Espíritos 1 2,93% 0 0 

Ignora 9 26.44% 15 44,15% 

Diabo 1 2,93% 0 0 

Total 16 47% 18 53% 

Fonte: HJM 

Quadro 5.8.28 – Representação da Justificação e da Atribuição das Crises                            Fonte: HJM 

 
 
 
 

Justificação e Atribuição das Crises

2 3

0 1

9

10
2 1 0

15

0

Feitiço Castigo Exaltação Espíritos Ignora Diabo

Feminino Masculino



75 
 

5.9 – Relação Doente-Família durante a institucionalização 
 
 

Visitas aos Doentes 

 

2 doentes do sexo feminino recebem visitas das suas irmãs e 5 doentes do sexo masculino: um 

recebe visita de um padre e um irmão e os outros quatro das irmãs. 

 

Quadro 5.9.35 – Distribuição das Visitas dos Doentes por Género 

 

Visitas 

 

 

Feminino 

 
% 

 

Masculino 

 
 
% 
 

Sim 2 5,88% 5 14,70% 

Não  14 41,12% 13 38,28% 

Total  16 47% 18 53% 

Fonte: HJM 

 

Quem visita 

 Neste item temos: 2 doentes do sexo feminino que recebem a visita da irmã, e 2 do sexo 
masculino também   
 
Visitas Feminino % Masculino % 

Mãe     
Pai      
Irmã  2 5,88% 2 5,90% 
Irmão      
Prima/Primo     
Amigos     
Outros*   3 8,83% 
* se outros (especificar)   Padre   

 Fonte: HJM 
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Licença de Saída 

Dos doentes com licença de saída verifica-se que 3 são do sexo feminino e 3 do sexo 

masculino. O restante dos doentes não tem licença de saída. 

Quadro 5.9.36 – Distribuição da Licença de Saída por Género 

Licença Feminino % Masculino % 

Sim 3 8,81% 3 8,83% 

Não 13 38,18% 15 44,15% 

Total 16 47% 18 53% 

Fonte: HJM 

Motivos para não ter alta 

Quadro 5.9.37 – Distribuição dos Motivos Para o Doente Não Ter Tido Alta  

Motivo Feminino % Masculino % 

Sem família 9 26,44% 4 11.78% 

Indisponibilidade Familiar 0 0 5 14,70% 

Incompatibilidade Familiar 4 11,74% 0 0 

Abandono Familiar 2 5,88% 8 23,55 

Outros 1 2,93% 1 2,95% 

Total 16 47% 18 53% 

Fonte: HJM 

Distância da localidade entre a família e o hospital 

Quadro 5.9.38 – Distribuição da Distância da Localidade entre a Família e o Hospital 

Localidade Familiar Feminino % Masculino % 

Alenquer 1 2,93% 0 0 

Aveiro 0 0 1 2,95% 

Benfica 1 2,93% 0 0 

Caneças 1 2,93% 0 0 

Guarda 0 0 1 2,95% 

Lisboa 0 0 2 5,90% 

Odivelas 0 0 1 2,95% 

Santarém 0 0 3 8,83% 

Setúbal 0 0 1 2,95% 

Torres Novas 0 0 1 2,95% 

Total 3 8,79% 10 29,48% 

Fonte: HJM 
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6.1  – Washington Pyschosocial Seizure Inventory - WPSI 
 

Considerando a epilepsia um problema de saúde pública, envolvendo diversas 

sociedades, porque vai além dos seus aspectos médicos, criou-se um ensaio de 

validação factorial do instrumento WPSI, que tem como objectivo a avaliação rápida e 

segura dos aspectos psicossociais dos doentes epilépticos.  

Assim, diante dos altos índices de problemas psicológicos e sociais entre 

indivíduos epilépticos com crises convulsivas, e devido ao não questionamento da 

exigência de problemas de adaptação desta população, Dodrill et al. (1980) (apud 

Gandini, Martins e Vieira, 2002) desenvolveram um questionário com algumas escalas 

que possibilitam um estudo sistemático e objectivo dos problemas psicossociais em 

indivíduos adultos. As questões do questionário se propõem a avaliar 8 áreas 

individualizadas de interesses psicossociais:  

 

1. Suporte Familiar (S), investiga o relacionamento familiar do doente epiléptico; 

2. Ajustamento Afectivo (A), investiga dificuldades emocionais gerais; 

3. Relacionamento Interpessoal (I), investiga a adaptação às situações sociais, 

como a facilidade em conhecer a existência de uma amizade de confiança, 

relacionamento social com o sexo oposto, etc; 

4. Inteligência, investiga o QI (Quociente de Inteligência) do doente e a 

capacidades intelectuais do mesmo.  

5. Ajustamento Profissional (P), analisa a interferência de crises epilépticas sobre 

o trabalho, a realização profissional, etc. 

6. Estatuto Financeiro (F), investiga a situação financeira/segurança, etc. 

7. Ajustamento às Crises Epilépticas (C), avalia a aceitação das crises 

epilépticas, os sentimentos de ressentimento ou inferioridade decorrente de ser 

portador da doença, embaraços provocados pelas crises, etc. 

8. Relacionamento Médico-Doente-Terapêutica (T), investiga a aderência à 

medicação anticonvulsiva e o relacionamento médico-doente; 

9. Ajustamento Psicossocial Geral (G), objectiva um índice de investigação em 

geral, e por isso, reúne itens de cada área, com relevo no ajustamento 

psicossocial global. 
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O WPSI identifica objectivamente a extensão relativa e absoluta dos problemas 

psicossociais em pessoas com epilepsia. Através deste instrumento de avaliação, podem-se 

verificar áreas de conflitos, permitindo que as medidas de ajuda sejam tomadas (Tella, Fonseca 

e Bertuqui, 1995). Avalia o funcionamento psicológico e social, enfatizando especialmente a 

adaptação emocional, profissional e ajuste à doença.  

  Sua brevidade e sensível formulação dos itens apresentam-se especialmente adequadas 

para o estudo de grandes amostras (Gonzalez & Rivas, 2003). 

 

 

 

Quadro 6.1.A – ESCALA WPSI – Geral – Feminino 

Nº QUESTÕES GERAIS SIM NÃO BRANCO 

1 Sente-se com frequência cansado? 6 10 0 

2 Duma maneira geral teve uma infância feliz? 4 12 0 

3 Precisa de orientação profissional? 0 0 0 

4 Preocupa-o o facto de as pessoas poderem não gostar de si ou não quererem estar consigo após um ataque?   3 13 0 

5 Gosta da zona onde está a viver?  16 0 0 

6 É-lhe difícil tomar a medicação que lhe é receitada nos horários que lhes são recomendados?  11 5 0 

7 Gosta de reuniões sociais?  1 8 7 

8 Acha que está a perder capacidades mentais?  8 8 0 

9 A sua vida decorre sem problemas?   13 3 0 

10 Tem problemas de natureza sexual?   0 16 0 

11 Duma maneira geral consegue pensar com clareza?   1 15 0 

12 Alguma vez fugiu de casa?   10 6 0 

13 As crises epilépticas impedem-no de conduzir?   0 0 0 

14 Duma maneira geral sente-se aceite pelos outros?  6 10 0 

15 Tem com frequência problemas de sono?  3 13 0 

16 O seu futuro profissional é risonho?  0 0 0 

17 Anda sempre animado?  8 8 0 

18 O seu médico entende completamente todos os seus problemas físicos?  15 1 0 

19 Tem dificuldade em se concentrar?  14 2 0 

20 Tem dificuldade em tomar decisões? 16 0 0 

21 Já alguma vez consultou um psicólogo ou um psiquiatra? 16 0 0 

22 Duma maneira geral sente-se livre de depressão? 0 16 0 

23 Já alguma vez se sentiu tenso ou ansioso?  16 0 0 

24 Está livre de problemas com a sua família?  15 1 0 

25 Tem mais dias bons que maus?  12 4 0 

26 Mudava de casa se tivesse oportunidade de o fazer?  3 13 0 

27 Sente-se apreensivo com relação ao futuro?  1 15 0 

28 Está contente com o seu médico e ele trata-o como você gosta? 15 1 0 

29 No jogo, prefere ganhar em vez de perder?  7 9 0 

30 Aceita as limitações que as crises epilépticas lhe impõe? 10 6 0 

31 Sente-se revoltado por ter crises epilépticas?  3 13 0 

32 A medicação afecta o seu aspecto físico?  0 16 0 

33 Sente-se útil pelo menos a maior parte do tempo?  10 6 0 
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34 Já perdeu algum emprego devido às crises epilépticas?  1 15 0 

35 Já alguma vez chegou atrasado a um encontro? 3 2 11 

36 Evita conviver por causa da sua timidez?  1 15 0 

37 Precisa de cuidados psiquiátricos urgentes? 0 16 0 

38 Tem dinheiro suficiente para fazer a grande maior parte das coisas que quer? 0 16 0 

39 Estaria noutro tipo de emprego se não sofresse de crises epilépticas? 0 0 0 

40 Sente que controla perfeitamente o seu pensamento?  2 14 0 

41 Está satisfeito com a sua vida social?  14 2 0 

42 Geralmente sente-se descansado ao acordar?  15 1 0 

43 Sente que o seu médico se preocupa consigo, como pessoa? 15 1 0 

44 Sente que a maior parte das pessoas são falsas?  1 15 0 

45 Está satisfeito com a sua vida actual? 15 1 0 

46 No dia-a-dia contacta o bastante com os outros? 10 6 0 

47 Em criança teve dificuldade em fazer amigos? 8 8 0 

48 Está geralmente livre de nervosismo e preocupações?  4 12 0 

49 Tem alguém em quem possa confiar?  1 15 0 

50 Teve alguma vez pena de si mesmo?  7 9 0 

51 A epilepsia priva-o de ter satisfação no trabalho ou no emprego? 0 0 0 

52 Está a perder a capacidade de pensar claramente? 2 14 0 

53 Sente-se completamente à vontade com o seu médico?  13 3 0 

54 Foi bem aceite pelos seus professores?  1 15 0 

55 Costuma sentir-se culpado pelos seus pensamentos?  3 13 0 

56 Está livre de sentir embaraço devido às crises epilépticas? 12 4 0 

57 Habitualmente as pessoas escutam-no?  16 0 0 

58 Sente-se capaz de enfrentar qualquer situação?  0 16 0 

59 Está envolvido em práticas sexuais que lhe causem pesar ou preocupação?  0 16 0 

60 Preenche a sua vida com actividades do seu interesse? 12 4 0 

61 Sente-se geralmente feliz?  12 4 0 

62 Tem, com frequência, dificuldades de lembrar-se de tomar a medicação?  13 3 0 

63 É frequente sentir-se inquieto?  11 5 0 

64 Gosta do seu médico?  16 0 0 

65 As pessoas desiludem-no com frequência?  0 16 0 

66 Melindra-se com facilidade?  4 12 0 

67 A epilepsia arruinou a sua vida?  14 2 0 

68 Já sentiu vontade de praguejar? 9 7 0 

69 Tem amigos em número suficiente? 3 13 0 

70 Alguma vez foi operado devido à epilepsia? 0 16 0 

71 A epilepsia impede-o de arranjar um bom emprego? 1 0 15 

72 Acha que as suas crises epilépticas estão a ser controladas devidamente?  15 1 0 

73 Tem dificuldades no convívio com os outros? 6 10 0 

74 Sente-se financeiramente seguro? 0 16 0 

75 Os medicamentos tornam-no menos capaz? 0 16 0 

76 Já alguma vez antipatizou com alguém? 7 9 0 

77 Costuma pensar que preferia morrer? 1 15 0 

78 Tem um amigo íntimo? 1 15 0 

79 Sente-se bem sozinho apesar de uma possível crise epiléptica? 4 12 0 

80 Irrita-se facilmente? 8 4 0 

81 Costuma ter excesso de trabalho? 0 13 3 

82 Está insatisfeito com a sua vida actual? 4 12 0 

83 Tem dinheiro suficiente? 0 16 0 

84 Diz sempre a verdade? 10 6 0 
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85 Os seus pais discutiam com frequência durante a sua infância e adolescência?  12 3 1 

86 Está desempregado por causa das suas crises epilépticas? 1 15 0 

87 Tem suficiente auto-confiança? 0 16 0 

88 Pergunta-se, por vezes, se não estará a fazer a medicação errada? 1 15 0 

89 Tem frequentes ideias de suicídio? 1 15 0 

90 Está livre de dores e sofrimento? 1 15 0 

91 Deslocar-se causa-lhe problemas? 3 13 0 

92 Tem receio de acidentes? 9 7 0 

93 Sente muitas vezes que os outros tentam aldraba-lo? 0 16 0 

94 Costuma sentir-se tenso ou ansioso? 16 0 0 

95 Sente-se à vontade quando diz aos outros que tem crises? 5 11 0 

96 Teve um bom relacionamento com a sua mãe? 2 14 0 

97 Sente-se encurralado pela sua vida actual? 2 14 0 

98 Sente-se ansioso ou pouco à vontade em sociedade? 4 12 0 

99 Já alguma vez se zangou com alguém? 5 11 0 

100 Sente-se diferente ou anormal devido às convulsões? 1 15 0 

101 Recorda-se de ter tido a doença de Quidodzel? 0 16 0 

102 Gostaria de morar mais perto dos transportes públicos? 2 13 1 

103 Tem dificuldade em aceitar as suas crises epilépticas? 2 14 0 

104 Seria capaz de pensar mais claramente se não tomasse medicação para as crises epilépticas?   0 16 0 

105 Tem constantemente problemas de sono? 0 16 0 

106 Consegue sustentar o seu modo de vida actual? 1 15 0 

107 Em criança, foi muitas vezes castigado sem culpa? 10 6 0 

108 Tem medo de que as pessoas descubram que tem crises? 0 16 0 

109 Costuma ter vontade de ferir os outros? 3 13 0 

110 Tem oportunidade de evoluir na sua profissão? 0 3 13 

111 Receia permanentemente ter uma crise? 2 14 0 

112 Entra frequentemente em crise com os outros? 3 13 0 

113 Em criança envolvia-se em muitas brigas? 2 14 0 

114 Sente-se normalmente em paz consigo próprio? 14 2 0 

115 Consome em excesso álcool ou drogas? 0 16 0 

116 Receia ter uma crise epiléptica numa situação embaraçosa? 4 12 0 

117 Revolta-o ter de tomar medicação para as suas crises? 0 16 0 

118 Não se preocupa com a sua saúde? 11 5 0 

119 Tem dinheiro suficiente para pagar as suas contas? 0 15 1 

120 Sentia que os seus pais se preocupavam consigo? 3 13 0 

121 Sempre se sentiu perfeitamente bem em todas as situações sociais? 2 9 5 

122 Está à vontade com pessoas do sexo oposto? 9 7 0 

123 Desagradam-lhe muito as pessoas que também tem crises? 11 5 0 

124 Está contente com a sua situação no emprego? 0 0 16 

125 Alguma vez troçaram de si por causa das suas crises? 10 6 0 

126 O seu médico tem sempre tempo para o ouvir? 13 3 0 

127 Está livre de preocupações acerca da sua profissão? 10 2 4 

128 Ouve vozes quando não está ninguém à sua volta? 0 16 0 

129 Sente-se bem quando sai apesar de uma possível crise? 3 13 0 

130 Tem dificuldade em expressar a sua opinião? 16 0 0 

131 Tem dinheiro necessário para o essencial diário? 0 16 0 

132 Sentia-se em segurança na casa onde nasceu? 3 13 0 

FONTE: HJM 
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Quadro 6.1.B - ESCALA WPSI – Geral – Masculino  

Nº QUESTÕES SIM NÃO BRANCO 

1 Sente-se com frequência cansado? 6 12 0 

2 Duma maneira geral teve uma infância feliz? 4 14 0 

3 Precisa de orientação profissional? 13 5 0 

4 Preocupa-o o facto de as pessoas poderem não gostar de si ou não quererem estar consigo após um ataque?   2 16 0 

5 Gosta da zona onde está a viver?  16 2 0 

6 É-lhe difícil tomar a medicação que lhe é receitada nos horários que lhes são recomendados?  5 12 1 

7 Gosta de reuniões sociais?  2 6 10 

8 Acha que está a perder capacidades mentais?  5 11 2 

9 A sua vida decorre sem problemas?   14 4 0 

10 Tem problemas de natureza sexual?   2 15 1 

11 Duma maneira geral consegue pensar com clareza?   5 12 1 

12 Alguma vez fugiu de casa?   14 4 0 

13 As crises epilépticas impedem-no de conduzir?   14 1 3 

14 Duma maneira geral sente-se aceite pelos outros?  16 2 0 

15 Tem com frequência problemas de sono?  2 16 0 

16 O seu futuro profissional é risonho?  0 16 5 

17 Anda sempre animado?  7 11 0 

18 O seu médico entende completamente todos os seus problemas físicos?  17 1 0 

19 Tem dificuldade em se concentrar?  17 1 0 

20 Tem dificuldade em tomar decisões? 15 1 2 

21 Já alguma vez consultou um psicólogo ou um psiquiatra? 8 10 0 

22 Duma maneira geral sente-se livre de depressão? 1 17 0 

23 Já alguma vez se sentiu tenso ou ansioso?  12 5 1 

24 Está livre de problemas com a sua família?  18 0 0 

25 Tem mais dias bons que maus?  12 6 0 

26 Mudava de casa se tivesse oportunidade de o fazer?  3 15 0 

27 Sente-se apreensivo com relação ao futuro?  2 16 0 

28 Está contente com o seu médico e ele trata-o como você gosta? 17 1 0 

29 No jogo, prefere ganhar em vez de perder?  9 8 1 

30 Aceita as limitações que as crises epilépticas lhe impõe? 15 3 0 

31 Sente-se revoltado por ter crises epilépticas?  2 16 0 

32 A medicação afecta o seu aspecto físico?  1 17 0 

33 Sente-se útil pelo menos a maior parte do tempo?  10 8 0 

34 Já perdeu algum emprego devido às crises epilépticas?  2 15 1 

35 Já alguma vez chegou atrasado a um encontro? 3 2 13 

36 Evita conviver por causa da sua timidez?  0 18 0 

37 Precisa de cuidados psiquiátricos urgentes? 0 18 0 

38 Tem dinheiro suficiente para fazer a grande maior parte das coisas que quer? 0 18 0 

39 Estaria noutro tipo de emprego se não sofresse de crises epilépticas? 1 0 17 

40 Sente que controla perfeitamente o seu pensamento?  4 14 0 

41 Está satisfeito com a sua vida social?  17 1 0 

42 Geralmente sente-se descansado ao acordar?  16 2 0 

43 Sente que o seu médico se preocupa consigo, como pessoa? 17 1 0 

44 Sente que a maior parte das pessoas são falsas?  0 18 0 

45 Está satisfeito com a sua vida actual? 14 4 0 

46 No dia-a-dia contacta o bastante com os outros? 8 10 0 

47 Em criança teve dificuldade em fazer amigos? 14 3 1 

48 Está geralmente livre de nervosismo e preocupações?  6 12 0 
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49 Tem alguém em quem possa confiar?  5 10 3 

50 Teve alguma vez pena de si mesmo?  5 13 0 

51 A epilepsia priva-o de ter satisfação no trabalho ou no emprego? 2 0 16 

52 Está a perder a capacidade de pensar claramente? 4 12 2 

53 Sente-se completamente à vontade com o seu médico?  15 3 0 

54 Foi bem aceite pelos seus professores?  1 17 0 

55 Costuma sentir-se culpado pelos seus pensamentos?  2 16 0 

56 Está livre de sentir embaraço devido às crises epilépticas? 15 3 0 

57 Habitualmente as pessoas escutam-no?  17 1 0 

58 Sente-se capaz de enfrentar qualquer situação?  3 15 0 

59 Está envolvido em práticas sexuais que lhe causem pesar ou preocupação?  0 18 0 

60 Preenche a sua vida com actividades do seu interesse? 12 6 0 

61 Sente-se geralmente feliz?  14 4 0 

62 Tem, com frequência, dificuldades de lembrar-se de tomar a medicação?  12 6 0 

63 É frequente sentir-se inquieto?  16 2 0 

64 Gosta do seu médico?  18 0 0 

65 As pessoas desiludem-no com frequência?  1 17 0 

66 Melindra-se com facilidade?  7 11 0 

67 A epilepsia arruinou a sua vida?  12 6 0 

68 Já sentiu vontade de praguejar? 3 15 0 

69 Tem amigos em número suficiente? 1 17 0 

70 Alguma vez foi operado devido à epilepsia? 0 18 0 

71 A epilepsia impede-o de arranjar um bom emprego? 9 1 8 

72 Acha que as suas crises epilépticas estão a ser controladas devidamente?  18 0 0 

73 Tem dificuldades no convívio com os outros? 10 8 0 

74 Sente-se financeiramente seguro? 0 18 0 

75 Os medicamentos tornam-no menos capaz? 0 18 0 

76 Já alguma vez antipatizou com alguém? 5 13 0 

77 Costuma pensar que preferia morrer? 1 17 0 

78 Tem um amigo íntimo? 1 17 0 

79 Sente-se bem sozinho apesar de uma possível crise epiléptica? 13 5 0 

80 Irrita-se facilmente? 14 4 0 

81 Costuma ter excesso de trabalho? 0 11 7 

82 Está insatisfeito com a sua vida actual? 5 13 0 

83 Tem dinheiro suficiente? 1 17 0 

84 Diz sempre a verdade? 11 6 1 

85 Os seus pais discutiam com frequência durante a sua infância e adolescência?  10 5 3 

86 Está desempregado por causa das suas crises epilépticas? 0 18 0 

87 Tem suficiente auto-confiança? 2 16 0 

88 Pergunta-se, por vezes, se não estará a fazer a medicação errada? 1 17 0 

89 Tem frequentes ideias de suicídio? 1 17 0 

90 Está livre de dores e sofrimento? 1 17 0 

91 Deslocar-se causa-lhe problemas? 4 14 0 

92 Tem receio de acidentes? 10 8 0 

93 Sente muitas vezes que os outros tentam aldraba-lo? 0 18 0 

94 Costuma sentir-se tenso ou ansioso? 13 5 0 

95 Sente-se à vontade quando diz aos outros que tem crises? 12 5 1 

96 Teve um bom relacionamento com a sua mãe? 5 13 0 

97 Sente-se encurralado pela sua vida actual? 1 17 0 

98 Sente-se ansioso ou pouco à vontade em sociedade? 2 16 0 

99 Já alguma vez se zangou com alguém? 4 14 0 
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100 Sente-se diferente ou anormal devido às convulsões? 0 18 0 

101 Recorda-se de ter tido a doença de Quidodzel? 0 18 0 

102 Gostaria de morar mais perto dos transportes públicos? 0 14 4 

103 Tem dificuldade em aceitar as suas crises epilépticas? 0 18 0 

104 Seria capaz de pensar mais claramente se não tomasse medicação para as crises epilépticas?   1 17 0 

105 Tem constantemente problemas de sono? 1 17 0 

106 Consegue sustentar o seu modo de vida actual? 2 16 0 

107 Em criança, foi muitas vezes castigado sem culpa? 15 3 0 

108 Tem medo de que as pessoas descubram que tem crises? 1 17 0 

109 Costuma ter vontade de ferir os outros? 4 14 0 

110 Tem oportunidade de evoluir na sua profissão? 0 3 15 

111 Receia permanentemente ter uma crise? 1 17 0 

112 Entra frequentemente em crise com os outros? 8 10 0 

113 Em criança envolvia-se em muitas brigas? 8 10 0 

114 Sente-se normalmente em paz consigo próprio? 13 5 0 

115 Consome em excesso álcool ou drogas? 0 18 0 

116 Receia ter uma crise epiléptica numa situação embaraçosa? 3 15 0 

117 Revolta-o ter de tomar medicação para as suas crises? 0 18 0 

118 Não se preocupa com a sua saúde? 3 15 0 

119 Tem dinheiro suficiente para pagar as suas contas? 2 15 1 

120 Sentia que os seus pais se preocupavam consigo? 3 15 0 

121 Sempre se sentiu perfeitamente bem em todas as situações sociais? 7 4 7 

122 Está à vontade com pessoas do sexo oposto? 14 4 0 

123 Desagradam-lhe muito as pessoas que também tem crises? 1 17 0 

124 Está contente com a sua situação no emprego? 1 0 17 

125 Alguma vez troçaram de si por causa das suas crises? 9 9 0 

126 O seu médico tem sempre tempo para o ouvir? 16 2 0 

127 Está livre de preocupações acerca da sua profissão? 18 0 0 

128 Ouve vozes quando não está ninguém à sua volta? 3 15 0 

129 Sente-se bem quando sai apesar de uma possível crise? 11 7 0 

130 Tem dificuldade em expressar a sua opinião? 16 2 0 

131 Tem dinheiro necessário para o essencial diário? 4 14 0 

132 Sentia-se em segurança na casa onde nasceu? 7 11 0 

FONTE: HJM 

 



85 
 

6.2 – VALORES MÉDIOS NO WPSI 
 
 

Apresenta-se o Quadro com as médias e desvios padrões das escalas do “Washington 

Psychosocial Seizure Inventory” na amostra em estudo. 

 
 
Quadro 6.2.A – Médias e Desvios Padrões nas Escalas do WPSI (N =34) 

 
 
6.2.B – Decisão estatística: 
 No quadro 1.2 estão apresentados os níveis de significância do teste de correlações. 
Todos os itens que apresentam correlações têm níveis de significância inferior a 0.05 (α = 5%), 
como se pode observar no Quadro das Correlações. 
 Para estes casos rejeitamos a Hipótese H 0 , existindo assim escalas que estão 
correlacionadas.                                                                               
 
 
 
 
 
 
 

Escala do WPSI Média SD Nº de Ítens 

Escalas Clínicas 

1- Suporte Familiar 1,55 0,12 11 

2- Ajustamento Afectivo 
1,59 0,06 34 

3- Ajustamento Interpessoal 1,68 0,33 22 

4- Inteligência 1,63 0,06 33 

5- Ajustamento Profissional 1,69 0,12 13 

6- Estatuto Financeiro 1,82 0,13 7 

7- Ajustamento às Crises 1,74 0,09 15 

8- Relação Médico-Doente e Terapêutica 1,22 0,13 8 

9- Ajustamento Psicossocial em Geral 1,61 0,59 57 

Escalas de Validade 

B- Mentira 1,54 1,53 10 

C- Itens Raros 1,62 0,90 17 
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6.3– ANÁLISE DAS ESCALAS  
 A análise das Escalas de WPSI está relacionada de acordo com a relevância da 
investigação. 
Em relação ao Sexo do doente 
Grupo 1 (n = 18) - Indivíduos do sexo masculino - Grupo 2 (n = 16) - Indivíduos do sexo feminino 
Hipóteses Estatísticas do Teste t: 
        H 0 : Masculinoµ  =  inoFeminµ       vs        H a : Masculinoµ  ≠   inoFeminµ        
onde µ  é o nível médio de concordância atribuído às afirmações pertencentes    às  Escalas Clínicas e 

de Validade 
 
Quadro 6.3.A – Sensibilidade de Washington Psychosocial Seizure Inventory em Função do Sexo (Grupo 1 – masculino, Grupo 

2 – feminino) (p ≤  0.05) 
D ESV IO  V ALOR G RAUS  G RAU S
PAD RÃO D E  T L IB ER D . PROB AB

1 18 1 ,51 0 ,12
1 - S u p o rte  F am ilia r -2 ,2 3 32 0 ,03

2 16 1 ,59 0 ,11

1 18 1 ,59 0 ,07
2 - A ju s tam en to  A fec t iv o

2 16 1 ,60 0 ,04

1 18 1 ,58 0 ,07
3 - A ju s tam en to  In te rp esso a l

2 16 1 ,78 0 ,45

1 18 1 ,62 0 ,56
4 - In te lig ên c ia

2 16 1 ,63 0 ,58

1 18 1 ,67 0 ,12
5 - A ju s tam en to  P ro fis s io n a l

2 16 1 ,71 0 ,13

1 18 1 ,80 1 ,70
6 - E s ta tu to  F in an ce iro

2 16 1 ,83 0 ,05

1 18 1 ,75 0 ,08
7 - A ju s tam en to  às  C ris es

2 16 1 ,74 0 ,10

1 18 1 ,21 0 ,15
8 - R e la ção  M éd ico -d o en te  e  te ra p êu tic a

2 16 1 ,23 0 ,09

1 18 1 ,57 0 ,05
9 - A ju s tam en to  p s ico sso c ia l em  g e ra l

2 16 1 ,63 0 ,05

1 18 1 ,55 0 ,12
A - M en tira

2 16 1 ,54 0 ,19

1 18 1 ,65 0 ,07
B - Ite n s  ra ro s

2 16 1 ,60 0 ,11

W PS I
G RU POS N M ÉD IA

ESCALAS  C L ÍN IC AS

-0 ,2 1 32 0 ,83

-1 ,82 32 0 ,07

-0 ,95 32 0 ,34

-1 ,13 32 0 ,26

-0 ,76 32 0 ,45

0 ,33 32 0 ,74

-0 ,42 32 0 ,67

-3 ,25 32 0 ,00

-1 ,7 7 32 0 ,08

ESCALA  D E  VAL ID AD E

0 ,1 32 0 ,92

 
 

6.3.B – Decisão estatística:   

A Escala de suporte Familiar e do Ajustamento Psicossocial em geral apresenta valores 

de significância do Teste t inferiores a 0.05 ou seja 0.03 e 0.00 respectivamente, levando assim 

à rejeição da igualdade do nível médio de concordância destas 2 escalas nos 2 grupos 

(masculino e feminino).  
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6.4 – Em relação à idade do doente 
 
Grupo 1 (n = 18) - Indivíduos com idades menos a 54 anos 
Grupo 2 (n = 16) - Indivíduos com idades superiores a 55 anos 
Hipóteses Estatísticas do Teste t: 
H 0 : anosMenos54µ  =  anosMais55µ       vs        H a : anosMenos54µ  ≠  anosMais55µ        
onde µ  é o nível médio de concordância atribuído às afirmações pertencentes às Escalas 
Clínicas e de Validade 
Quadro 6.4.A – Sensibilidade de Washington Psychosocial Seizure Inventory em função da Idade (Grupo 1 – menos de 54 anos, 

Grupo 2 – mais de 55 anos) (p ≤  0.05) 
DESVIO VALOR GRAUS GRAUS
PADRÃO DE T LIBERD. PROBAB

1 14 1,49 0,11
1- Suporte Familiar

2 20 1,59 0,11

1 14 1,62 0,05
2- Ajustamento Afectivo

2 20 1,58 0,05

1 14 1,58 0,08
3- Ajustamento Interpessoal

2 20 1,75 0,41

1 14 1,62 0,06
4- Inteligência

2 20 1,64 0,06

1 14 1,68 0,13
5- Ajustamento Profissional

2 20 1,71 0,12

1 14 1,77 0,18
6- Estatuto Financeiro

2 20 1,85 0,06

1 14 1,75 0,09
7- Ajustamento às Crises

2 20 1,74 0,09

1 14 1,23 0,18
8- Relação Médico-doente e terapêutica

2 20 1,22 0,09

1 14 1,57 0,06
9- Ajustamento psicossocial em geral

2 20 1,63 0,05

1 14 1,66 0,07
A- Mentira 1,66 32 0,11

2 20 1,61 0,10

1 14 1,66 0,07 1,66 32 0,11
B- Itens raros

2 20 1,61 0,10

WPSI
GRUPOS N MÉDIA

ESCALAS CLÍNICAS

32 0,00

-2,56 32 0,02

1,90 32 0,07

-1,75 32

ESCALA DE VALIDADE

32 0,50

0,24 32 0,82

0,77 32 0,01

-3,53

0,09

-1,49 32 0,15

-0,95 32 0,35

-0,69

 
 

6.4.B – Decisão estatística:  

Rejeita-se a hipótese H 0  para as Escalas: Suporte Familiar, Relação Médico/Doente e 

ajustamento Psicossocial. Todas estas escalas apresentam níveis de significância inferiores a 

0.05. Logo existem diferenças no nível médio de respostas nos 2 grupos em estudo (doentes 

com idades inferiores a 54 anos e doentes com idades superiores a 55 anos). 
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6.5– Em relação à Escolaridade 
 
Grupo 1 (n = 20) - Indivíduos Analfabetos 
Grupo 2 (n = 14) - Indivíduos com escolaridade entre a 1ª classe e 9º ano 
Hipóteses Estatísticas do Teste t: 
  H 0 : Analfabetoµ  =  anoClasseEntre º9_ª1_µ       vs        H a : Analfabetoµ  ≠   anoClasseEntre º9_ª1_µ      

,onde µ  é o nível médio de concordância atribuído às afirmações pertencentes às Escalas 
Clínicas e de Validade 
 
Quadro 6.5.A – Sensibilidade de Washington Psychosocial Seizure Inventory em Função da Escolaridade (Grupo 1 – 

indivíduos analfabetos – Grupo 2 – indivíduos com escolaridade entre a 1ª classe e o 9º ano) (p ≤  0.05) 
DESVIO VALOR GRAUS GRAUS

PADRÃO DE T LIBERD. PROBAB
1 20 1,54 0,13

1- Suporte Fam iliar
2 14 1,56 0,11

1 20 1,60 0,05
2- Ajustamento Afectivo

2 14 1,59 0,06

1 20 1,72 0,42
3- Ajustamento Interpessoal

2 14 1,62 0,10

1 20 1,63 0,06
4- Inteligência

2 14 1,62 0,05

1 20 1,73 0,12
5- Ajustamento Profissional

2 14 1,65 0,12

1 20 1,81 0,15
6- Estatuto Financeiro

2 14 1,84 0,10

1 20 1,75 0,08
7- Ajustamento às Crises

2 14 1,73 0,11

1 20 1,19 0,09
8- Relação Médico-doente e terapêutica

2 14 1,27 0,16

1 20 1,62 0,06
9- Ajustamento psicossocial em  geral

2 14 1,59 0,06

1 20 1,59 0,14
A- Mentira

2 14 1,48 0,15

1 20 1,65 0,08
B- Itens raros

2 14 1,59 0,09

-0,60 32 0,56

1,34 32 0,19

0,77 32 0,45

-1,68

2,21 32 0,03

2 32 0,05

32 0,10

1,90 32 0,07

-0,82 32 0,42

WPSI
GRUPOS N MÉDIA

ESCALAS CLÍNICAS

ESCALA DE VALIDADE

0,22 32 0,83

0,87 32 0,39

0,49 32 0,62

 
 

6.5.B – Decisão estatística:   

Só se rejeita H 0  para os níveis de significância das Escalas de Validade. Na escala da 

Mentira p = 0.05 ≤  0.05 e na Escala dos Itens Raros p = 0.03 < 0.05, logo rejeita-se a igualdade 

do nível médio de concordância nos 2 (doentes analfabetos e doentes com escolaridade entre a 

1ª classe e o 9º ano). 
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6.6– Em relação à Idade de Início da Doença 
 

Com o objectivo de averiguar se a Idade de diagnóstico da doença tem 

influência/relação com algumas das escalas, foi feita uma análise de correlação a esta variável. 

No quadro seguinte podem-se observar os coeficientes de correlação mais significativos e 

concluir-se que existe uma relação entre a idade de início da doença e os valores da Escala de 

Ajustamento Interpessoal. 

 

Quadro 6.6.A – Coeficiente de Correlação entre a Idade de Início da Epilepsia e os valores nas sub-escalas de Washington 

Psychosocial Seizure Inventory (p ≤  0.05) 
 

 
 
 
 
 

IDADE  DE 
INICIO 

1- Suporte Familiar -0,08 33 
p = 0,65 

2- Ajustamento Afectivo -0,04 33 
p = 0,82 

3- Ajustamento Interpessoal 0,37 33 
p = 0,03 

4- Inteligência -0,09 33 
p = 0,60 

5- Ajustamento Profissional -0,18 33 
p = 0,31 

6- Estatuto Financeiro 0,21 33 
p = 0,24 

7- Ajustamento às Crises 0,12 33 
p = 0,49 

8- Relação Médico-doente e terapêutica -0,29 33 
p = 0,09 

9- Ajustamento psicossocial em geral 0,19 33 
p = 0,29 

A- Mentira -0,09 33 
p = 0,63 

B- Itens raros -0,29 33 
P = 0,10 

ESCALA DE VALIDADE 

WPSI 
N 

ESCALAS CLÍNICAS 
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Da mesma forma, a amostra foi dividida em 2 grupos: 
Grupo 1 (n = 25) – Indivíduos com idade de início da doença ≤  11 anos  
Grupo 2 (n = 8) – Indivíduos com idade de início da doença entre os 12 e 24 anos 
        

Hipóteses Estatísticas do Teste t: 
 
      H 0 : anosDoença 11_≤µ  =  anoseDoença 2412_µ  vs   H a : anosDoença 11_≤µ  ≠ anoseDoença 2412_µ        

,onde µ  é o nível médio de concordância atribuído às afirmações pertencentes às     
Escalas Clínicas e de Validade 
 
Quadro 6.6.B – Sensibilidade de Washington Psychosocial Seizure Inventory em Função da Idade do Início da Doença 

(Grupo 1 - 11≤ , Grupo 2 – entre os 12 e os 24 anos). (p ≤  0.05) 

 
DESVIO  VALOR GRAUS GRAUS
PADRÃO DE T LIBERD. PROBAB

1 25 1,56 0,11
1- Suporte Fam iliar

2 8 1,53 0,15

1 25 1,59 0,06
2- Ajustamento Afectivo

2 8 1,59 0,04

1 25 1,62 0,08
3- Ajustamento Interpessoal

2 8 1,90 0,64

1 25 1,63 0,06
4- Inteligência

2 8 1,62 0,06

1 25 1,71 0,14
5- Ajustamento Profissional

2 8 1,66 0,06

1 25 1,81 0,14
6- Estatuto F inanceiro

2 8 1,88 0,05

1 25 1,74 0,09
7- Ajustamento às Crises

2 8 1,77 0,07

1 25 1,25 0,14
8- Relação Médico-doente e terapêutica

2 8 1,16 0,09

1 25 1,60 0,06
9- Ajustamento psicossocial em  geral

2 8 1,63 0,05

1 25 1,56 0,14
A- Mentira

2 8 1,52 0,21

1 25 1,64 0,09
B- Itens raros

2 8 1,58 0,10

1,69 31 0,10

0,23 31 0,82

-1,20 31 0,24

0,52

MÉDIA

-0,69 31 0,49

0,32

0,03

31

ESCALA DE  VALIDADE

0,61

0,65

0,63

1,71 31 0,10

-1,06 31 0,30

0,48 31

0,46 31

-2,24 31

1,01 31

WPSI
GRUPOS N

ESCALAS CLÍN ICAS

 
 

6.6.C – Decisão estatística:   

O valor de significância do teste t  para  a  Escala de ajustamento Interpessoal é de p = 0.03 ≤  

0.05, logo rejeita-se a  igualdade do nível médio nos 2 grupos . 
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6.7 – Em relação ao tipo de crise 
Grupo 1 (n = 25) – Crise Generalizada 
Grupo 2 (n = 8) – Crise Parcial 
Hipóteses Estatísticas do Teste t: 
 
H 0 : alizadaCriseGenerµ  =  alCriseParciµ       vs        H a : alizadaCriseGenerµ  ≠  alCriseParciµ        
 

,onde µ  é o nível médio de concordância atribuído às afirmações pertencentes às     
Escalas Clínicas e de Validade 
 
Quadro 6.7.A – Sensibilidade de Washington Psychosocial Seizure Inventory em Função do Tipo de Crise (Grupo 1 – crise 

generalizada, Grupo 2 – crise parcial). (p ≤  0.05) 

DESVIO VALOR GRAUS GRAUS
PADRÃO DE T LIBERD. PROBAB

1 25 1,55 0,13
1- Suporte Familiar

2 8 1,53 0,08

1 25 1,60 0,05
2- Ajustamento Afectivo

2 8 1,57 0,06

1 25 1,70 0,39
3- Ajustamento Interpessoal

2 8 1,60 0,06

1 25 1,63 0,05
4- Inteligência

2 8 1,61 0,07

1 25 1,70 0,13
5- Ajustamento Profissional

2 8 1,66 0,09

1 25 1,84 0,10
6- Estatuto Financeiro

2 8 1,77 0,20

1 25 1,74 0,09
7- Ajustamento às Crises

2 8 1,73 1,74

1 25 1,24 0,14
8- Relação Médico-doente e terapêutica

2 8 1,19 0,09

1 25 1,61 0,06
9- Ajustamento psicossocial em geral

2 8 1,60 0,07

1 25 1,56 0,16
A- Mentira

2 8 1,55 0,13

1 25 1,62 0,10
B- Itens raros

2 8 1,66 0,07

-1,13 31 0,27

0,38 31 0,71

0,03 31 0,97

1,29

0,21

0,88

0,25

ESCALA DE VALIDADE

31 0,24

0,46

0,23     

0,39

0,21

0,83

0,38

0,80

31

31

31

31

31

31

31

1,20

0,74

1,22

0,87

WPSI
GRUPOS N MÉDIA

ESCALAS CLÍNICAS

 
 

6.7.B – Decisão estatística:   

Observando o Quadro 7, não se registam níveis de significância do teste t significativos 

(inferiores a 0.05), desta forma não se rejeita a igualdade do nível médio de concordância nos 2 

grupos (doentes com crises generalizadas e doentes com crises parciais). 
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6.8 – Em relação ao Controlo das Crises 
 
Grupo 1 (n = 14) – Sem Crises no último ano 
Grupo 2 (n = 20) – Com Crises no último ano 
Hipóteses Estatísticas do Teste t: 
         H 0 : SemCrisesµ  =  ComCrisesµ       vs        H a : SemCrisesµ  ≠  ComCrisesµ        
       ,onde µ  é o nível médio de concordância atribuído às afirmações pertencentes às   Escalas 

Clínicas e de Validade 
 
Quadro 6.8.A – Sensibilidade de Washington Psychosocial Seizure Inventory em Função do Controlo das Crises (Grupo 1 sem 

crises no último ano, Grupo 2 – com crises no último ano). (p ≤  0.05) 
DESVIO VALOR GRAUS GRAUS
PADRÃO DE T LIBERD. PROBAB

1 14 2 0,10
1- Suporte Familiar

2 20 1,55 0,14

1 14 1,59 0,06
2- Ajustamento Afectivo

2 20 1,60 0,05

1 14 1,86 0,08
3- Ajustamento Interpessoal

2 20 1,80 0,16

1 14 1,61 0,05
4- Inteligência

2 20 1,64 0,06

1 14 1,64 0,13
5- Ajustamento Profissional

2 20 1,73 0,10

1 14 1,86 0,08
6- Estatuto Financeiro

2 20 1,80 0,16

1 14 1,76 0,07
7- Ajustamento às Crises

2 20 1,73 0,10

1 14 1,20 0,17
8- Relação Médico-doente e terapêutica

2 20 1,24 0,09

1 14 1,59 0,07
9- Ajustamento psicossocial em geral

2 20 1,61 0,05

1 14 1,59 0,16
A- Mentira

2 20 1,51 0,13

1 14 1,65 0,07
B- Itens raros

2 20 1,61 0,10

WPSI
GRUPOS N MÉDIA

ESCALAS CLÍNICAS

1,16 32 0,26

1,55 31 0,13

32

0,21

0,32

0,21

32 0,46

0,23

0,03

1,27 32

0,34

0,74

ESCALA DE VALIDADE

-1,22 32

1,27 32

-0,97 32

-2,22 32

-1,01

-0,25 32 0,80

-0,70 32 0,49

 
 

 

6.8.B – Decisão estatística: 

Observando o Quadro 3.8, a Escala de ajustamento Profissional apresenta um nível de 

significância do Teste t igual a 0.03, valor inferior a 0.05, levando assim à rejeição da igualdade 

do nível médio de concordância nos 2 grupos (doentes sem crises e com crises no último ano). 
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6.9 – Em relação ao à Terapia 
 
Grupo 1 (n = 10) – Monoterapia 
 
Grupo 2 (n = 22) – Politerapia 
Hipóteses Estatísticas do Teste t: 
 
       H 0 : aMonoterapiµ  =  aPoliterapiµ       vs        H a : aMonoterapiµ  ≠ aPoliterapiµ        
 
       ,onde µ  é o nível médio de concordância atribuído às afirmações pertencentes às Escalas 

Clínicas e de Validade 
 
Quadro 6.9.A – Sensibilidade de Washington Psychosocial Seizure Inventory em Função da Terapia (Grupo 1 - Monoterapia, 

Grupo 2 – Politerapia). (p ≤  0.05) 
 

DESV IO  V ALOR GRAUS  G RAUS

PADRÃO DE  T L IB ERD . PROBAB
1 10 1 ,5 7 0 ,1 3

1 - S upo rte  F am ilia r
2 22 1 ,5 0 ,1

1 10 1 ,5 8 0 ,0 4
2 - A ju s tam en to  A fe c tivo

2 22 1 ,6 1 0 ,0 6

1 10 1 ,8 1 0 ,5 8
3 - A ju s tam en to  In te rp essoa l

2 22 1 ,6 3 0 ,1 1

1 10 1 ,6 3 0 ,0 7
4 - In te lig ên c ia

2 22 1 ,6 3 0 ,0 5

1 10 1 ,7 1 0 ,1 2
5 - A ju s tam en to  P ro fis s io n a l

2 22 1 ,6 9 0 ,1 3

1 10 1 ,7 7 0 ,1 8
6 - E s ta tu to  F in ance iro

2 22 1 ,8 4 0 ,1 1

1 10 1 ,7 8 0 ,0 8
7 - A ju s tam en to  à s  C ris e s

2 22 1 ,7 2 0 ,0 9

1 10 1 ,2 0 0 ,0 9
8 - R e la ção  M éd ico -doen te  e  te rap êu tic a

2 22 1 ,2 3 0 ,1 5

1 10 1 ,6 1 0 ,0 7
9 - A ju s tam en to  p s ico ssoc ia l em  g e ra l

2 22 1 ,6 1 0 ,0 6

1 10 1 ,5 2 0 ,1 6
A - M en tira

2 22 1 ,5 42298 0 ,1 2

1 10 1 ,5 9 0 ,0 9
B - Ite n s  ra ro s

2 22 1 ,6 5 0 ,0 9

0 ,7 6 30 0 ,4 6

-1 ,1 6 30 0 ,2 5

ESCA LA  D E  VAL ID ADE

1 ,4 7 30 0 ,1 5

-0 ,3 0 30 0 ,7 7

0 ,4 2 30 0 ,6 8

-1 ,4 4 30 0 ,1 6

1 ,7 3 30 0 ,0 9

-0 ,6 6 30 0 ,5 1

0 ,0 4 30 0 ,9 7

-1 ,9 0 30 0 ,0 7

-0 ,4 3 30 0 ,6 7

W PS I
G RUPOS N M ÉD IA

ESCALAS  C L ÍN IC AS

 
 

6.9.B – Decisão estatística:   

Não existem valores de significância inferiores a 0.05, levando assim à não rejeição da 

igualdade do nível médio de concordância nos 2 grupos em todas as escalas. 
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Discussão: 

 

Segundo os objectivos deste trabalho, julgo ter vislumbrado os aspectos dinâmicos dos 

casos estudados e procurei abordá-los na óptica das influências Sócio-Culturais extra e intra-

hospitalares. 

Sendo a epilepsia uma condição neurológica muito comum, com alta incidência de 

dificuldades psicossociais relacionadas ao estigma existente, é um aspecto pouco abordado nos 

países em desenvolvimento.  

 

As diferenças existentes devem ser levadas em conta de acordo com a percepção que cada 

cultura tem de seu povo, variando entre sexo, idade, religião, escolaridade, nível socioeconómico, 

localidade e hereditariedade. 

 

Um amplo grau de manifestações fenotípicas bem como sua caracterização como doença 

sagrada intratável, tem dificultado o conhecimento preciso de suas causas.  

 

Neste sentido, acredito que quando a sociedade compreender, entender e aceitar a pessoa 

com epilepsia, como parte integrante desta mesma sociedade, sentir o quanto ela também faz parte 

da mesma, muitos casos, senão a maioria, poderão ser vivenciados de forma diferente e poderão 

fazer a diferença para toda esta mesma sociedade. 

 

 

Influências socioculturais extra-hospitalares 
 

A estrutura cultural da comunidade em que viveram os doentes antes do internamento 

assemelha-se, na sua maioria, à de uma comunidade não letrada com poucos recursos 

financeiros. 

Havia a ignorância sobre a doença, a magia e crendices predominantes na família de 

alguns doentes, de acordo com os dados estatísticos apurados.  

Notaram-se, também, outros aspectos que dizem respeito à intolerância, não-aceitação e 

medo da doença existente na comunidade, exteriorizados pelas diferentes famílias com quem os 

doentes residiam. 

Concordamos com Emley, A.C (1985) que este stress-social é um aspecto patológico 

dos próprios pacientes que reflectem a sociedade.   
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Ambos, família e sociedade, identificando-se com os doentes, tiveram necessidade de 

expulsar para longe o que achavam perigoso, internando-os.  

As famílias de baixo nível socioeconómico e educativo, e de estrutura desorganizada, 

onde também predominavam o alcoolismo. Os doentes na infância não tiveram possibilidade 

para um melhor ambiente social e educativo. 

 
Relações socioculturais intra-hospitalares 

 

Weinberg (1958) abordou vários pontos que vão de encontro a este estudo: 

 

Sabemos que a terapia somática tem muita influência no restabelecimento do doente, 

mas há outras forças no hospital inerentes ao processo psico-social que contribuem para esse 

restabelecimento; são principalmente os contactos terapêuticos orientados dentro de uma 

terapia psicodinâmica. 

Os processos sócio-hospitalares, na maioria dos casos desenvolvem-se da seguinte 

maneira: 

1) O doente é retirado do seu ambiente (família, escola, vizinhança, emprego) onde 

parecem ser mais intensos os seus conflitos. 

2) É colocado entre grupos não só de doentes, mas também de funcionários que, 

aparentemente, podem aceitá-los melhor. 

3) A mudança de situação ou contacto com os novos companheiros modifica o seu 

estado anterior (extra-hospitalar) e incentiva-os a fazerem coisas no hospital com uma 

orientação diferente. 

Esta vida colectiva também modifica a socialização do doente.  

O objectivo aqui não é demonstrar que o doente se modifica completamente mas 

assinalar influências de mudança de ambiente em sua conduta. 

O aspecto transitório e imprevisível da doença expõe o doente a situações de ansiedade 

e desmoralização, limitando o seu conhecimento sobre o evento, já que ele permanece 

inconsciente durante a crise e assimila o que observa das reacções assustadas de terceiros. 

Além disso, na presença da incontinência dos esfíncteres e de lesões traumáticas 

oriundas das quedas podem promover considerável dano ao psiquismo do doente e efeitos 

cognitivos variados (Sander et al., 1986). 

Crises convulsivas que interrompem a consciência, evitando que o indivíduo se lembre 

do que aconteceu, podem provocar muitas distorções, já que os portadores das mesmas 
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formarão sua imagem pessoal de acordo com as informações que os outros revelam acerca do 

seu comportamento (González & Rivas, 2003). 

 

Em virtude do número de doentes da amostra ser reduzido face ao número de doentes 

com epilepsia num universo de maiores proporções extra-institucional, obtivemos os seguintes 

resultados neste estudo: 

 

Em relação ao Género: 

Esta amostra foi praticamente homogénea, ou seja, 47% (16) dos doentes eram do sexo 

feminino e 53% (18) do sexo masculino; entretanto, verificou-se uma ligeira predominância 

para o sexo masculino. 

Comparando com outros estudos, os resultados não sofrem grandes alterações. É assim que 
Palha (1985) referiu que a amostra por ele estudada era quase igual, mas havendo um 
predomínio do sexo masculino em vários estudos. 

 

 

Em relação à Idade: 

 

Verificou-se que a média de idade dos doentes varia: 58 anos e 31 dias para o sexo 

feminino e 56 anos para o sexo masculino, concluindo-se assim, que esta variável também é 

ligeiramente homogénea para ambos os sexos, com leve predominância da idade mais elevada 

para sexo feminino. Este estudo foi feito em doentes com mais de 25 anos e menos de 80 anos. 

 

Em relação à Escolaridade: 

 

Poucas são as instituições escolares, que investem na instrução de base de uma pessoa 

portadora de epilepsia logo nos primórdios da descoberta da doença.  

Isto faz com que o doente acabe por ser segregado do meio escolar, onde deveria concluir 

no mínimo o ensino básico. 

Quando é acolhido na instituição na qual irá dar início ao tratamento, a mesma não continua 

a dar este suporte escolar, daí os resultados verificados. 

 Relativamente a este item, verificou-se que embora ambos os sexos tenham 

predominância para o analfabetismo, o nível de escolaridade maior encontra-se no sexo 

masculino, ou seja: entre a 1ª classe e o 12º ano obteve-se 17,66% (6); 35,32% (12) são 
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analfabetos e nenhum caso com nível superior. No sexo feminino, temos 14,69% (5) entre 1ª 

classe e 12º ano, 32,31% (11) analfabetas e nenhum caso com nível superior. 

 

 
 
Em relação ao Estado Civil: 
 

(…) “desencadeia-se grande tragédia doméstica quando a família se torna ciente de 

manifestação comicial do candidato ao casamento", como afirma Manfredini 10.  

Apesar dos conhecimentos científicos modernos, a sociedade não avisada acredita ainda 

na contagiosidade e na hereditariedade da epilepsia, quando não dá a essa doença o conceito de 

"misteriosa". 

  
Talvez esta razão explique os resultados encontrados neste trabalho. O mesmo ocorre 

com os doentes não institucionalizados, como nos mostram os vários estudos de QV. 

 
 Verificou-se que todos os doentes do sexo masculino são solteiros e 6% (2) do sexo 

feminino são casadas. 

 Nesta variável, esta amostra não difere do resultado de outros estudos que demonstram 

uma maior incidência de doentes solteiros, no sexo masculino, sendo 53% (18) ; para o sexo 

feminino verificou-se 41% (14), concordando com Dodrill, (1984) e Palha, (1985) (62,2%). 

Este facto justifica-se em virtude dos doentes do sexo masculino serem mais introvertidos em 

relação à sua doença, do que o sexo feminino. Segundo estes autores verifica-se que, em 

relação à população em geral, os doentes epilépticos apresentam maiores dificuldades de 

conjugalidade. 

 

Em relação ao Relacionamento Interpessoal, Social e Familiar: 

Relacionamento Interpessoal e Social  

 
Desde o século passado autores de compêndios apontavam para a concordância clínica 

entre irritabilidade e epilepsia. Legrande du Saulle escreveu que "fora da crise convulsiva, os 

epilépticos são egoístas, desconfiados, sombrios, irritáveis e coléricos. Um gesto, um simples 

olhar bastam para causar-lhes muitas vezes, a mais penosa das impressões, inflamar-lhes a 

cólera.  

 



99 
 

Já para Schüle, "o carácter dos epilépticos consiste numa extraordinária irritabilidade 

mórbida, que rapidamente se transforma em actos impulsivos. São indivíduos caprichosos, 

desconfiados, excitados contra si mesmos e contra os outros, turbulentos, ora de uma alegria 

cuja causa muitas vezes ignoram, ora de uma depressão exagerada, agora humildes e com 

tendências religiosas, logo orgulhosos, duros e maus".  

 

Foi de Falret o mérito de ter sido o primeiro a destacar as características psicológicas 

dos epilépticos, fora das crises convulsivas. Em 1861, Falret escreveu que a "irritabilidade 

constitui o traço dominante dos epilépticos. Esses doentes são geralmente desconfiados, 

questionadores, predispostos à cólera... " "...irritam-se com grande facilidade pelos motivos 

mais simples, entregando-se, frequentemente, a actos de violência, instantâneos a maioria das 

vezes, sem provocação nenhuma por parte daqueles que são suas vítimas.  

 

Júlio de Matos refere-se a esses doentes como apresentando "uma excessiva 

irritabilidade, sempre pronta a explodir em cólera, não raro impulsionados à prática das acções 

mais violentas e cruéis. Talvez estas sejam as justificativas científicas mais adequadas para 

explicar o difícil relacionamento, a capacidade de estabelecer boa comunicação, a incapacidade 

de construir amizades, de manter uma relação amorosa satisfatória e a integração no meio 

social. 

Com frequência, a epilepsia começa na infância e as crianças aprendem muito rapidamente 

que há algo de errado com elas. Esta aprendizagem pode ser positiva ou negativa, o que depende 

das explicações dos pais e dos seus comportamentos. Despertam-se nas crianças sentimentos de 

raiva, medo, choque, ansiedade, confusão e depressão. E tudo isso decorre dos comportamentos dos 

pais, que variam desde a permissividade e superprotecção até à rejeição, pobre acompanhamento na 

administração dos medicamentos e baixa expectativa em relação ao tratamento.  

 

Relacionamento Interpessoal 

Consideram-se importantes os resultados deste item, uma vez que é fundamental obter 

informações precisas sobre a ocorrência dos eventos das crises.  

O diagnóstico geralmente depende da descrição pormenorizada das crises pelo doente, por 

parente ou testemunha, ainda que, além do controlo clínico, uma das principais metas do tratamento 

deva ser a de ajudar o doente epiléptico a levar uma vida que seja o mais normal possível.  
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Isso apenas pode ser conseguido com o fornecimento de informações precisas e orientações 

adequadas. Daí a importância da família, da escola (ou trabalho) e dos médicos terem participação 

positiva no tratamento.  

Em relação aos doentes estudados não se verificou o apoio familiar, uma vez que a sua maioria foi 

abandonada ainda na infância, não conhecendo as suas origens biológicas.   

 Schüle, diz que “o carácter dos epilépticos consiste numa extraordinária irritabilidade 

mórbida, que rapidamente se transforma em actos impulsivos. São indivíduos caprichosos, 

desconfiados, excitados contra si mesmos e contra os outros, turbulentos, ora de uma alegria 

cuja causa muitas vezes ignoram, ora de uma depressão exagerada, agora humildes e com 

tendências religiosas. Logo orgulhosos, duros e maus. Júlio de Matos refere que talvez estas 

sejam as justificativas científicas mais adequadas para explicar o difícil relacionamento, a 

capacidade de estabelecer boa comunicação, a incapacidade de construir amizades, de manter 

uma relação satisfatória e a integração no meio social. 

 No caso dos doentes deste estudo, os mesmos embora institucionalizados também 

apresentam estas mesmas dificuldades.  

 

 

Relacionamento Social 

Devem ser observadas diversas características, sóciodemográficas, socioculturais e os aspectos 

sociais. 

Persinotto (2000)  propôs-se  fazer um levantamento do que se tem estudado sobre os 

aspectos sociais e culturais da epilepsia. Para tal, analisou 24 artigos publicados em língua 

portuguesa, no período de 1985 a 2000, em periódicos nacionais indexados. Classificando-os 

por área temática, concluiu que a frequência de aparecimento dos temas foi a seguinte: aspectos 

sociais (35%), aspectos pessoais (25%), aspectos culturais (14%) e qualidade de vida (26%). 

Percebeu que estes aspectos são interdependentes e interagem entre si, revelando que a 
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epilepsia vai além dos seus aspectos médicos. Este estudo revelou, ainda, a presença de estigma 

em relação a epilepsia nos dias de hoje. 

Assim, neste estudo verificou-se que devido a algumas características próprias do 

doente com epilepsia, como a irritabilidade, o egoísmo, a desconfiança e a cólera na maioria 

dos casos estudados estes sintomas contribuem para o mal relacionamento social. 

 

 

Relacionamento Familiar 

A família revela uma significativa importância, pois é na infância que os pais treinam seus filhos 

para que se sintam pessoas normais em relação a doença. 

Em relação à família, a epilepsia pode provocar certas reacções negativas nos membros 

da família do paciente, e este também tende a reagir negativamente, às vezes não se aceitando a 

si mesmo e ainda evitando falar de suas inabilidades (Facure et al., 1992). 

 A ocorrência das crises convulsivas pode criar, para os pacientes e para as pessoas que 

geralmente tentam superprotegê-los, situação embaraçosa e constrangedora (Facure et al., 

1992). 

 A actuação junto à família, destruindo superstições difundidas na sociedade e 

facilitando o acesso destes a conceitos actuais da condição contribuirão na formação da auto-

imagem dos indivíduos (Sander et al., 1986). 

 Neste contexto, verificou-se que 23,55% (8) dos doentes do sexo masculino vivia com 

os pais e uma percentagem igual, vivia com família alargada; apenas 5,90% (2) viviam 

sozinhos. No sexo feminino, curiosamente, dos casos estudados 14,69% (5) vivia com os pais, 

17,62% (6) vivia com família alargada, 8,81% (3) vivia com outras famílias, 5,88% (2) vivia 

com cônjuge e nenhuma vivia sozinha. 

 
Em relação à Vida Profissional, Estatuto Financeiro, Profissão e Perda do Emprego:  
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O estudo da problemática dos epilépticos no âmbito do trabalho envolve a análise de 

situações interligadas e inseparáveis referentes à epilepsia em si, ao indivíduo epiléptico e ao 

comportamento do próprio mercado de trabalho.  

 

As diversas formas de epilepsia, com suas múltiplas etiologias, têm em comum a crise 

epiléptica e o estigma.  

 
Profissão 
 

Se, por um lado, o trabalho constitui fonte geradora de saúde física e mental - com 

frequência negada ao epiléptico (Dasgupta et al., 1982; Gloag, 1985; Callagham et al., 1992), 

por outro, é capaz de produzir doenças, não sendo incomum que a própria actividade 

profissional possa dar origem à epilepsia tanto por agressão directa do cérebro (Allister et al., 

1981; Littorin et al., 1988) quanto indirecta (Ross, 1988), como também por ser factor 

desencadeante de crises epilépticas (Winget et al., 1978) em função de determinadas 

características do processo e organização do trabalho.  

 

  O acesso a um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, agravado pelo crescente 

nível de desemprego, coloca as pessoas com falta de habilidade, em posição desvantajosa, mesmo 

que estejam profissionalmente capacitadas para o desempenho da actividade.  

 
Numa entidade clínica como a epilepsia podem ocorrer perturbações psíquicas, 

comprometimento intelectual e limitações provocadas por perdas súbitas da consciência, o que 

pode prejudicar um desempenho profissional melhor qualificado (Facure et al., 1992). 

 

Tella, L.M.G., Fonseca, L.C. e Bertuqui, C.M. (1995) revelam que a longa duração da 

epilepsia, o não controle das crises epilépticas e a problemática do trabalho repercutem-se no 

ajustamento psico-social dos pacientes pesquisados. 

 

A diminuição da capacidade laborativa é maior nos epilépticos que possuem crises 

parciais com evolução para complexa e para generalização tônico-clônica (Borges et al., 2000). 

 Borges, M.A., Marchi, N.S.A., Sato, A.K., Aleixo, F.V. e Cordeiro, J.A. (2000) 

concluíram que há uma forte interdependência de pacientes que trabalham, com a síndrome 

epiléptica idiopática. Esta interdependência deve-se à ausência de crises devido à facilidade do 

controle medicamentoso; aquelas que não são controladas com remédios apresentam-se subtis, 

revelando factores precipitantes facilmente identificáveis, ocorrendo em determinados horários. 
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Este também pode ser um dos motivos para a ocorrência da perda do emprego, em muitos 

casos. 

 

Pesquisas registaram menor índice de epilépticos trabalhando, quando comparados à 

população em geral e por outro lado, um maior número de reformados (Borges e Pissolatti, 

2000).  Foi encontrada na pesquisa de Borges e Pissolatti (2000), uma intensa movimentação 

entre as diferentes modalidades de trabalho de menor qualificação e segurança social ou para 

reforma precoce. 

A crise epiléptica torna o doente dependente de terceiros, incapaz de gerir a sua vida e, 

apesar de transitória, gera insegurança, facilitando a dominação, além de explicitar o medo da 

morte.  

 

Quanto ao Estatuto Financeiro dos doentes estudados, temos a referir que na sua maioria 

são doentes com pequenas pensões atribuídas pelo Estado para fazer face a algumas das 

necessidades básicas de cada um. 

 

Alguns deles, porém a minoria, possuem reforma antecipada por invalidez e, em menor 

número, alguns que recebem por vezes apoio de terceiros fora do âmbito estatal e familiar. 

 

O Estatuto Financeiro pode ser também considerado um dos factores que contribuem para 

as famílias de alguns doentes deixarem de os acompanhar aos tratamentos adequados no controlo 

das crises, verificamos isto através dos processos quanto à sua institucionalização. 

 

 No caso dos doentes estudados verificou-se que apenas nas categorias 4 e 5 da Escala 

de Werner foram encontrados 14 (41,12%) doentes do sexo feminino e 13 (38,28%) do sexo 

masculino na 5, e na 4, foram encontrados 2 (5,88%) do sexo feminino e 5 (14,70%) do sexo 

masculino.  

 
 
Perda do Emprego devido à doença 
 

 

A imprevisibilidade das crises diminui a autoconfiança, a autonomia e a sensação de 

liberdade. Ao epiléptico é imputada uma incapacidade e, deste modo, o estigma da epilepsia – 

questão cultural tecida por mitos e crenças – reduz suas aspirações de vida, aumentando tanto suas 

auto-exigências quanto sua auto-depreciação.  
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No dia-a-dia pode-se observar a relevância prática da questão do trabalho no insucesso 

terapêutico da epilepsia, na baixa qualidade de vida dos epilépticos e nos obstáculos à integração 

social.  

 

No caso dos doentes da amostra estudada, verificou-se que a maior parte, não se enquadra 

directamente nesta situação, uma vez que são doentes institucionalizados desde tenra idade. 

 
Em relação à Ocupação dos Tempos Livres: 
 
 Nesta variável, não há muito a dizer, uma vez que os doentes estudados passam a maior 

parte do tempo na instituição, realizando actividades lúdicas. 

 
 
Em relação à Carta de Condução: 
 
 Devido ao facto da maior parte dos doentes serem analfabetos, contamos apenas 1 

(2,94%) que possui a carta de condução. 

 

Em relação aos Hábitos Alcoólicos: 

 Não se verificou nenhum doente com este hábito. 

 

 
 
 
Em relação aos Hábitos Cafeínicos: 
 
 Neste item, verificou-se que uma minoria consome café, sendo 8 (23,55%) do sexo 

masculino e 1 (2,93) feminino. 

 
 
 
Em relação ao Consumo de Drogas Ilícitas: 
 
 Actualmente não se verifica nenhum doente com este hábito, mas temos a realçar que 

houve apenas 1 (2,94%) doente que consumiu alguma espécie de droga ilícita antes do 

internamento. 
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Em relação aos Hábitos Tabágicos: 
 
 Relativamente a este hábito, a tendência é maior em doentes institucionalizados, assim 

temos, 2 (5.88%) doentes femininos fumadores a média de cigarros consumidos diariariamente 

é de 7% e no sexo masculino 11 fumadores (32,38%) com uma média de 6,36%, cigarros.  

 

Em relação à Idade de Início da Epilepsia: 

 

No que concerne ao início da idade da epilepsia, as investigações não nos levam a uma 

unanimidade, pois nos doentes estudados, verificou-se que, embora o universo estudado seja 

limitado, os resultados não saíram dos padrões verificados nos vários estudos.  

Palha (1985) verificou no seu estudo, 29 casos com início dos 5 aos 9 anos e 32 casos, dos 

10 aos 19 anos, num total de 90 casos. 

O diagnóstico da epilepsia como condição neurológica crónica traz uma série de 

mudanças na família e no paciente e afecta comportamento e bem-estar.  

Estudar o impacto que esta condição acarreta é focalizar outros problemas que não só as 

crises, que são desencadeadas já no início da doença.  

Além disso, envolve expectativas e percepções que são categorias intrapsíquicas 

individuais relacionadas com a história de vida de cada um, afectando as pessoas de forma 

diferente (Souza, 2001). 

Nesta perspectiva, estudar a experiência do adoecer é avaliar um complexo mundo de 

significados, é considerar no relato do doente seus sentimentos, cognições e comportamentos 

além da descrição dos sintomas físicos. 

A epilepsia é uma doença muito comum, quando acomete as crianças, criando 

dificuldades psicossociais que estão associadas ao estigma e que influenciam o ajustamento 

social e a qualidade de vida da criança e sua família (Fernandes & Souza, 2001; Jacoby, 1992). 

Quando se identifica precocemente essa variável, é possível actuar de modo mais 

positivo na dinâmica familiar, controlando o ajustamento da criança e da família à epilepsia 

(Fernandes & Souza, 1999). 

Em qualquer idade é provável aparecerem incertezas em relação ao prognóstico de uma 

doença crónica, mas especialmente para o adolescente, pois há o desejo de independência e 

autonomia e as relações estão começando a ser redefinidas.  
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Quando a epilepsia acontece na vida adulta altera a sua qualidade de vida. As pessoas 

estão estabilizadas em suas profissões e estilo de vida e a ocorrência de crises epilépticas tem 

grandes implicações no emprego e relações sociais (Salgado & Souza). 

No caso dos doentes desta amostra, verificou-se que a idade de inicio da doença para o 

sexo feminino foi em média dos 5 aos 9 anos, não havendo diferença significativa para o sexo 

masculino. 

 

Em relação ao Tipo, Frequência das Crises e Factores Desencadeantes: 

Se, antigamente, se consideravam como critérios para medir o impacto da epilepsia na 

vida de uma pessoa, o tipo, a frequência e a severidade das crises, hoje  leva-se em conta o grau 

de desvantagem que uma pessoa experimenta como resultado da epilepsia numa crise mais 

marcante, tornando-se num trauma para o doente. Assim, o tratamento destes doentes requer 

mais do que simplesmente a administração de drogas, e o prognóstico – parecer do médico 

acerca do seguimento e desfecho de uma doença – não depende exclusivamente do controle das 

crises, como também da diferenciação entre elas.  

 

As crises epilépticas são classificadas em PARCIAIS E GENERALIZADAS. 

As crises parciais originam-se de um grupo de células nervosas numa área restrita do 

hemisfério cerebral, chamado de foco epiléptico. As crises parciais podem propagar para outras 

regiões dentro do mesmo hemisfério cerebral ou propagar para o outro hemisfério cerebral ou 

até propagar para estruturas profundas do cérebro. 

Quando uma crise parcial atinge estruturas cerebrais profundas, especificamente o 

tálamo, a crise pode então propagar para os dois hemisférios cerebrais, essa crise passaria a ser 

chamada de secundariamente generalizada. 

Muitas vezes, os pacientes conseguem sentir “um aviso”, também chamado de AURA 

antes da instalação das crises parciais.  

A aura, na verdade, indica o início das crises. 

As crises generalizadas iniciam-se, provavelmente, a partir de estruturas profundas do 

cérebro e atingem os dois hemisférios cerebrais “sem aura”. 

Há uma diferença entre frequência de crises (número real de crises expresso em dias, 

meses e ano, segundo avaliação médica) e percepção de controlo de crises (avaliação subjectiva 

a respeito de como se interpreta o controle das mesmas) (Souza, 2001). 
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A frequência de crises tem o significado que a pessoa lhe atribuir. A autoavaliação do 

que significa ser doente, ter crises e fazer uso de drogas e de quanto percebe suas crises como 

controladas ou não, são parâmetros para suas respostas de bem-estar (Salgado & Souza, 2001).  

As interpretações das situações como stressantes são extremamente individualizadas. 

Pessoas com epilepsia vivem comummente situações que são consideradas stressantes. O 

inesperado das crises, a falta de controlo sobre seu corpo, as reacções estigmatizantes podem 

levar a crenças irracionais e sentimentos de insegurança e anormalidade. Estes sentimentos 

foram identificados por Souza et al (2000b). 

A maneira de interpretar o controlo de sua doença influencia a formação de um lócus de 

controlo interno ou externo. É frequente na epilepsia, como em qualquer doença crónica, o 

paciente desenvolver um lócus de controlo externo porque acredita que tem pouco controlo de 

sua doença e generaliza esta falta de controlo para todos os eventos da vida.  

É assim que, neste estudo, em relação ao Tipo, registaram-se 15 (44,07%) doentes do 

sexo feminino com crise generalizada e 1 (2,93%) do mesmo sexo com crise parcial. Em 

relação ao sexo masculino, foram registados 14 (41.20%) com crise generalizada e 4 (11,78%) 

com crise parcial, o que não se verificou diferença significativa entre ambos os sexos e estes 

dados foram verificados através dos resultados do EEG e da história clínica dos doentes e seus 

processos. 

Relativamente à Frequência das Crises, apurou-se que 8 (23,5%) doentes do sexo 

feminino referem mais de uma crise por ano, 7 (20.62%) do sexo masculino, referem 1 crise 

por ano. Concluindo-se que não há diferença significativa entre ambos os sexos. 

Em relação aos Factores Desencadeantes das Crises, a maior parte dos doentes 

estudados não os refere. 

 

Em relação ao Horário e Controlo das Crises: 

 

Em relação ao Horário das crises, tanto os doentes do sexo feminino (12) 35,26%, bem 

como (15) 44,15% do sexo masculino, referem que os horários são variáveis e que o Controlo 

das crises em 11 (32,31%) doentes do sexo feminino não ocorreram crises no último ano. 

Refere ainda que 9 (26,5%) do sexo masculino, também não tiveram crise no último ano. 
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Em relação às Doenças Físicas e Psiquiátricas: 

 

 Em relação a esta variável não houve grandes alterações, com excepção da Oligofrenia 

em 5 (14,69%) doentes do sexo feminino e 4 (11.78%) do sexo masculino. 

 

Em relação ao Número de Internamentos: 

 Em relação ao número e ao tempo de internamentos, verificamos, através dos processos 

dos doentes que, durante a sua vida, alguns tiveram mais do que um internamento. Uns por 

períodos curtos, outros médios e outros ainda por longos períodos antes deste último. 

 

 Verificou-se que 29,38% (10) do sexo feminino refere ter tido um único internamento; 

em relação ao sexo masculino, verificou-se 26,5% (9) para um único internamento e 26,5% (9) 

para vários internamentos.  

 

Em relação ao Número de Anos de Internamento: 

Neste item verificou-se que a média de internamento excede ao padrão que é de 20/30 dias/ano 

de internamento, devido às condições gerais em que estes doentes se encontram, as quais vimos 

a relatar ao longo do trabalho e com base nisto foram os seguintes resultados que obtivemos: 

 Verificou-se que 5 (14,70%) doentes do sexo masculino referem 36 a 40 anos de 

internamento, ainda 5 (14,70%) do sexo masculino referem 41 a 50 anos de internamento, 4  

(11,74%) doentes do sexo feminino referem 51 a 55 anos de internamento. Este item varia dos 

5 aos 60 anos de internamento. 

 

Em relação aos Antecedentes de Doenças na Família: 

Algumas doenças são mais comuns entre pessoas com os mesmos antecedentes ou antepassados. 

Saber a história clínica de sua família é uma boa ajuda, para a compreensão do risco para doença. 

 Verificou-se que houve maior percentagem de alcoolismo referido por 9 (26,44%) 

doentes do sexo feminino. 

 

 

 

 

 

 



109 
 

Em relação a Familiares com Epilepsia: 

 

Na análise de familiares dos doentes com epilepsia, verificou-se que numa mesma família 

há mais do que um caso. É assim que no nosso estudo encontramos um número elevado para a 

nossa amostra. 

  9 (26,44%) doentes do sexo feminino referem ter familiares com epilepsia e igualmente 

9 (26,5%) do sexo masculino também referem ter familiares com epilepsia na família. 

 Já Palha (1985) encontrou em seu estudo uma percentagem maior número de 

antecedentes familiares com epilepsia ( 35,5%). 

 

Em relação ao Grau de Parentesco com Epilepsia: 

 

 Pensamos que o grau de parentesco influencia bastante o comportamento do doente 

com epilepsia. Muitas vezes o facto de o doente saber que um familiar próximo tem o mesmo 

problema deixa-o mais seguro e  confiante. Neste estudo verificou-se: 4 (11,78%) doentes do 

sexo masculino referem os irmãos e igualmente 4 (11,74%) doentes do sexo feminino referem 

os irmãos. 

 

Em relação ao Exames de Diagnóstico: 

 O diagnóstico de epilepsia é puramente clínico, faz-se apenas pela descrição das crises, 

pelo que é muito importante ter uma descrição pormenorizada destas por quem as observa. 

 

O electroencefalograma (EEG), que é um método para medir a actividade eléctrica do 

cérebro, pode ser útil para detectar um aumento dessa actividade. 

 

Em alguns casos, apenas para se identificar a doença que pode estar a causar a 

epilepsia, pode ser necessário recorrer-se a exames de imagem – Tomografia Axial 

Computorizada (TAC) ou Ressonância Magnética Nuclear. 

 

É necessário acentuar que nenhum destes exames auxiliares faz o diagnóstico de 

epilepsia; muitas vezes é diagnosticado como epiléptico pessoas que nunca tiveram nenhuma 

crise epiléptica, sendo o dito diagnóstico apenas baseado num EEG "anormal" ou "com 

actividade epileptiforme". 
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 5 (14,69%) doentes do sexo feminino apresentam Actividade Paroxistica Focal 

diagnosticada pelo EEG. Actividade Paroxistica Generalizada apresentada por 7 (20,56%) 

doentes do sexo feminino. 6 (17,66%) doentes do sexo masculino apresentam Actividade 

Inespecífica e 5 (14,70%) do sexo masculino com EEG Normal. 

 Pelo EEG, muitas vezes apresentar-se normal não implica que o doente não tenha a 

epilepsia; o que caracteriza não é apenas o EEG, mas também as informações do próprio doente 

e de familiares em relação às crises. 

 Dos doentes estudados, 12 (35,26%) doentes do sexo feminino apresentam TAC, 14  

(41,20%) doentes do sexo masculino, não apresentam TAC. 

Em relação ao Exame Neurológico dos doentes estudados verificou-se que todos realizaram o 

exame, porém alguns não possuem relatório. 

 Em relação ao exame Neurológico, 14 (41,12%) doentes do sexo feminino foram 

observados pelo neurologista e 12 (35,32%) do sexo masculino. 

 

 

Em relação à Terapia Anti-epiléptica: 

 

 Sabendo-se  hoje que  a terapia Antiepiléptica não é só destinada a doentes com 

epilepsia sendo a mesma também  usada para outros sintomas, principalmente como 

estabilizador do humor.  

  Através dos diários e receituários dos doentes, verificou-se que 11 (32,31%) do sexo 

feminino fazem Politerapia e 13 (38,28%) do sexo masculino também. Ainda se verificou que 2  

(5,90%) doentes do sexo masculino já não fazem nenhum tipo de terapia Antiepiléptica. 

 Como foi relatado ao longo do trabalho, muitos doentes após longos anos de tratamento 

poderiam ter remissão das crises. Com os doentes desta amostra, também se verificou em 2  

(5,90%) casos. São doentes que estão sem crises há aproximadamente 2 anos e igualmente sem 

terapia Antiepiléptica. 
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Em relação à Farmacologia Antiepiléptica: Mais Utilizado 

 

 Mesmo com a nova geração de antiepiléticos a Carbamazepina não deixou de ser o 

medicamento de eleição passando a ser o fármaco mais utilizado, seguido de Valproato de 

Sódio. Excepcionalmente, foi utilizado o Vigabatrim em 2  doentes de psiquiatria.  

 Já foi abordado neste estudo, que alguns destes doentes são considerados doentes de 

psiquiatria por se encontrarem numa instituição psiquiátrica. 

 

 

Em relação ao Tratamento Alternativo: 

 

Feita a análise sobre a convicção religiosa dos doentes estudados e os meios alternativos que 

procuraram antes do internamento, na expectativa de melhorarem ou diminuírem as suas crises 

epilépticas ou pelo menos entender a justificativa para o seu problema de saúde, obtivemos os 

resultados abaixo discriminados: 

 

 10 Doentes referem terem procurado várias vezes o tratamento alternativo, dos quais 7 

(20,56%) são do sexo feminino e 3 (8,83%) do sexo masculino. 

Verificando-se que estes doentes foram internados muito cedo e não havendo dentro das 

instituições tais práticas alternativas, acabaram por desistir deste tipo de tratamento 

precocemente. 

 

Em relação à Visita aos Doentes: 

  

Um dos objectivos deste estudo é verificarmos a taxa de abandono dos doentes por 

parte dos familiares. Daí considerarmos que estes itens que se seguem sejam de relevada 

importância. Os resultados que obtivemos e que se verificaram estão de acordo com as 

respostas dos doentes mediante o questionário. 

Neste item, verificamos que, na sua maioria, os doentes estudados não recebam visitas, 

os que as recebem não são necessariamente familiares. 

 Verificou-se que a maior parte dos doentes não têm visitas. Sendo 14 (41,12%) do sexo 

feminino e 13 (38,28%) do sexo masculino. Isto faz com que se caracterize o abandono por 

parte dos familiares. 
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Em relação à Licença de Saída: 

 

 As licenças de saída para fins-de-semana ou por altura dos eventos festivos, é um dos 

objectivos que caracteriza o grau de abandono e da permanência dos mesmos na instituição, 

fazendo destes doentes residentes vitalícios da instituição; apenas 3 (8,81%) doentes do sexo 

feminino e 3 (8,83%) doentes masculino obtêm-na. Os motivos para que isso acontecesse, já 

foram explicados ao longo deste trabalho 

 

 

Em relação ao Motivo para não ter Alta: 

 

 Os motivos que levaram os doentes a permanecer na instituição hospitalar durante estes 

anos foram: o abandono precoce dos mesmos, (sendo o principal motivo, o baixo nível socio-

económico das famílias obrigava-os a interná-los, abandoná-los ou entregá-los a instituições de 

caridade). O baixo nível de escolaridade, fazia dos familiares, leigos na matéria, discriminando-

os ou estigmatizando-os, porque os indivíduos da classe social económica alta não punham os 

seus familiares em instituições estatais. Incompatibilidade e indisponibilidade em lidar com a 

doença ou cuidá-los, também aumentam a prevalência. É assim que, neste estudo, obtivemos 9 

(26,44%) casos de doentes do sexo feminino sem família, ou melhor, desconhece-se o 

paradeiro da família, 8 (23,55%) doentes do sexo masculino foram abandonados pela família, 

sendo os restantes por indisponibilidade e incompatibilidade familiar. 
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Conclusão: 

 

Após um estudo minucioso sobre casos de epilepsia em doentes residentes no Hospital 

Júlio de Matos em Lisboa, concluiu-se o seguinte: 

Foram estudados 36 doentes com epilepsia num universo de 155 doentes. Estes doentes 

encontram-se distribuídos em 3 pavilhões (16 A, 21 C e 30). São doentes de ambos os sexos 

com idade compreendida entre 25 e 80 anos.  

O estudo foi realizado através do preenchimento de um inquérito (em anexo), composto 

por 38 questões que foram respondidas pelos próprios doentes, sob a supervisão e com o 

auxílio dos responsáveis de cada sector; e contou ainda com a consulta aos processos 

individuais dos doentes.  

Através destes processos e das respostas obtidas por parte dos doentes, podem-se apurar 

vários parâmetros, tais como: Características Sócio-demográfica e Clínica, que mostraram a 

influência da doença em suas vidas, modificando a qualidade da mesma. Aplicou-se também a 

Escala WPSI. 

Dos 36 doentes, 2 foram excluídos por não cumprirem os critérios de inclusão. 

Muitos destes doentes não eram considerados como epilépticos, uma vez que hoje em 

dia os antiepilépticos também são usados como estabilizadores do humor. Daí resulta que 

qualquer queda, perda de consciência ou ainda ferimentos graves não eram valorizados e 

mencionados, porque os diários clínicos deixaram de ser feitos. Era feito apenas quando 

houvessem somatizações, porque a impressão dos doentes contribui para que tal acontecesse. É 

assim que na maior parte deles, o diagnóstico foi encontrado nos processos das décadas de 50, 

60 e 70, uma vez que nas décadas anteriores o diário clínico era obrigatório, assim como a 

história social, feita pela assistente social, incluindo a história clínica do doente fornecida pelas 

instituições de onde eram oriundos. Eram desprezados com tenra idade, não conhecendo sua 

verdadeira identidade. Estando muito cedo em instituição estatal, implica que não houve boa 

vontade por parte do Estado em relação à sua reabilitação e sua formação académica em ensino 

especial. 

É neste contexto que a maioria da amostra é analfabeta. Passamos de imediato à 

conclusão da caracterização sociodemográfica. 

É assim que em relação ao sexo foram apurados mais indivíduos do sexo masculino  18 

(53%). Em alguns estudos epidemiológicos verificou-se igualmente o predomínio do sexo 

masculino (Zielinsky, 1982). 
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Idade: 

 

Dos doentes estudados de acordo com a amostra, a média de idade é superior no sexo 

masculino (58,31%). Curral refere que, segundo Zielinzky, (1988), nas idades mais avançadas a 

melhoria clínica é mais reduzida, pela diminuição de cuidados médicos e pela dificuldade de 

deslocação que os doentes apresentavam. 

 

Escolaridade: 

 

Não se justifica ser repetitiva, uma vez que os indivíduos desta amostra foram 

institucionalizados muito cedo. Daí o nível baixo de escolaridade, analfabetos (67,55%), sendo 

32,31% (11) do sexo feminino e 35,32% (12) do sexo masculino. 

Seguindo-se 8,83% (3) de indivíduos com maior ou igual ao 4º ano do sexo masculino e 

2,95% (1) de indivíduos com 12º ano do sexo masculino. Estes valores são compatíveis com 

indivíduos com nível socioeconómico e cultural baixo. Os diferenciados recorrem a clínicas 

privadas (Zielinsky, 1986). 

 

Estado Civil: 

 

Concluiu-se que neste item o estado civil predominante é o solteiro em ambos os sexos. 

Sendo 100% (18) para o sexo masculino e 81% (14) para o feminino, verificando-se ainda que 

o sexo masculino lidera a amostra. Segundo Curral, é de consenso geral que (Demky et al…, 

1980, Batzel e Dodrill, 1984, Palha, 1985) a percentagem de indivíduos casados entre os 

doentes epilépticos é mais baixa do que na população em geral. 

Palha encontrou no seu estudo (Epilepsia em psiquiatria 1985) 62,2% indivíduos 

solteiros numa amostra de 90 casos. Curral em seu trabalho (1989), verificou 48% indivíduos 

solteiros. 

 

Relacionamento Interpessoal, Social e Familiar: 

 

Não há muito à dizer, uma vez que as lembranças constam apenas nos processos dos 

doentes. Embora muitos tenham vivido com os pais, não se recordam desse tempo, por ter sido 

muito curto. 23,55% (8) do sexo masculino e 14,69% (5) do sexo feminino. Em família 
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alargada verificou-se maior número de doentes do sexo feminino (17,62%) 6 e para o sexo 

masculino fez-se sentir em ambos os campos (pais e família alargada em igual percentagem). 

Como lidam com as crises social e familiar não há grande alteração, uma vez que são 

doentes institucionalizados e quase não têm actividades sociais e têm como família os outros 

doentes e muitas vezes não têm noção do que lhes acontece. 

Já Júlio de Matos referia que a relação dos doentes com a epilepsia era complicada, 

devido ao difícil relacionamento, a integração social, incapacidade de construir amizades e a 

dificuldade em aceitar a doença. Foi assim que na nossa amostra, constatou-se a grande 

percentagem de doentes institucionalizados. 

 

Vida Profissional e Estatuto Financeiro: 

 

Nestes dois campos, a discriminação vem de longa data, desde as sociedades mais 

primitivas. Com os doentes da amostra não se verifica diferença dos demais estudos. 

Profissionalmente foi aplicada a Escala Warner em que 81% (14) dos doentes do sexo feminino 

e 29,8% (2) do sexo masculino do grupo 4, não podia haver mais profissões, uma vez que a 

maioria não tem habilitações. Em relação ao estatuto financeiro, verificou-se que a maioria não 

tem qualquer remuneração ou seja, 9 (26,44%) doentes do sexo feminino e 8 (23,55%) do sexo 

masculino. 

Em relação à perda de emprego, a maioria nunca trabalhou. 14 (41,12%) são do sexo 

feminino e  igual número de masculino 14 (41,20%). 

No que concerne a outras práticas como ocupação de tempos livres, carta de condução e 

drogas ilícitas, uma vez institucionalizados, não têm qualquer escolha, limitam-se às regras da 

instituição. Os hábitos Cafeínicos, com o uso generalizado das máquinas automáticas de 

produtos alimentares instaladas nos hospitais, sempre que os doentes têm possibilidades de 

alguém lhes oferecer um café ou tabaco, acabam por saciarem a sua vontade, mesmo que seja 

em raras ocasiões. Assim, o número de fumadores é de 11 (32,38%) masculino e 2 (5,88%) 

feminino, perfazendo uma média diária no uso de 14 cigarros para o feminino e 70 para o 

masculino. 

 

Caracterização Clínica: 

A idade de início da doença na amostra deste estudo, ao contrário dos demais, a faixa 

etária predominante em ambos os sexos é dos 3 aos 7 anos com maior incidência para o sexo 

masculino. 
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Tipo de Epilepsia: 

 

Foi constatado maior frequência (incidência) para as crises generalizadas em ambos os 

sexos 44,07% (15) feminino e 41,20% (14) masculino. 

Apenas os casos em que houve evolução de parcial para generalizada no sexo 

masculino é que não foi mencionado nos resultados. Quanto à frequência das crises verificou-se 

que 8 (23,5%) dos do sexo feminino referem mais de 1 ano e 7 (20,62%) dos do sexo 

masculino referem 1 crise/ano. 

Em relação ao horário das crises a maioria refere que é variável 12 (35,26%) para o 

feminino e 15 (44,15%) para o masculino. 

 

Controlo das Crises: 

 

Este depende do diagnóstico precoce e do tratamento adequado; contudo, verificou-se 

que a maior parte não teve crises no último ano, sendo 11 (32,31%) feminino e 9 (26,50%) 

masculino. 

Acredita-se que pelo facto de se encontrarem institucionalizados, o controlo e a atenção 

por parte dos profissionais de saúde da própria Instituição são maiores. 

Em relação à somatização não se verificou grande alteração, ou seja, foram raros os 

casos significativos, uma vez que se encontram em hospital e beneficiando de atendimento 

imediato. 

 

Número de Internamentos: 

 

Com o internamento único verificou-se que 10 (29,38%) são do sexo feminino e apenas 

9 (26,5%) do sexo masculino. 

Quando se fala em internamento único, quer-se referir que, há muitos doentes nesta 

instituição que tiveram o seu primeiro e último internamento muito cedo. Pensamos que a partir 

daí estes doentes não obtiveram nenhum contacto com os seus familiares, perdendo assim a 

identidade própria. 
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Número de Anos de Internamento: 

 

 Quanto ao número de anos de internamento, verificou-se o seguinte: 

36-40 anos : 3 doentes do sexo feminino (8,81%) e 5 doentes do sexo masculino (14,70%); 

41-50 anos : 2 doentes do sexo feminino (5,88%) e 5 (14,70%) doentes do sexo masculino; 51-

55 anos: 4 doentes do sexo feminino (11,74 %) e 1 doente do sexo masculino (2,95%).  

  

 

Licenças: 

 

 Em relação às licenças, verificou-se que só uma minoria beneficia de licença para estar 

com os seus familiares: 3 femininos (8,81%) e 3 masculinos (8,83%). Esta percentagem traduz 

a incompatibilidade dos familiares com os doentes e o abandono dos mesmos, facto este que 

tem vindo a ser relatado ao longo do trabalho.  

 

Visita dos Familiares: 

 

 Também em relação à visitas, só uma minoria é privilegiada. (2 (5,88%) feminino e 5 

(14,70%), masculino). 

 Foi com base nestes itens e com a informação dos funcionários que se concluiu que a 

maior parte destes doentes se encontram abandonados na instituição e também pela informação 

colhida nos processos individuais, a sua maioria foi levada por outras instituições (asilos), 

referindo-se que tinham sido abandonados pelas famílias, desconhecendo seus paradeiros. 

 Aqueles que ainda recebem visitas ou licença são os doentes aonde se verificou 

incompatibilidade familiar por antecedentes de doenças do fórum psíquico; apurou-se também 

que o alcoolismo teve maior relevância. Estes são os factores para o abandono dos seus 

familiares. Também se verificou que no meio familiar dos doentes, havia mais do que 1 

indivíduo com epilepsia. 

 

Estas são as variáveis que determinam a taxa de abandono familiar. 
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Exames EEG e TAC: 

 

Em relação aos exames de diagnóstico, no EEG dos doentes estudados, constatou-se 

que a maior parte apresentavam actividade Paroxistica generalizada 10 sendo 7 (20,56%) 

doentes do sexo feminino e 3 (8,83%) doentes do sexo masculino. 

 Actividade inespecífica do relatório 8 sendo 2 (5,88%) doentes do sexo feminino e 6 

(17,66%) doentes do sexo masculino, Actividade Normal 6 sendo 5 (14,72%) doentes do sexo 

masculino e 1 (2,93%) doentes do sexo feminino, o que não implica estarem isentos da 

epilepsia. Foi solicitado um EEG de controlo, que não foi cedido. TAC, 18 doentes 

apresentavam este exame; destes doentes, 8 sendo 2 (5.88%) do sexo feminino e 6 (17,66%), do 

sexo masculino, que nunca foram observados por um neurologista. 

 

Terapia: 

 Quanto à terapia, a maior parte destes doentes fazem politerapia (24) sendo 11 

(32,31%) doentes do sexo feminino e 13 (38,28%) doentes do sexo masculino e 2 (5,90%) do 

sexo masculino não fazem nenhum tipo de terapia. 

 Em relação aos fármacos mais usados, concluiu-se que 23 doentes sendo 11 (32,31%) 

do sexo feminino e 12 (35,32%) do sexo masculino recorrem ao Valproato de Sódio, seguido 

da Carbamazepina 20 doentes sendo 13 (38,25%) do sexo masculino e 7 (20,56%) do sexo 

feminino; por último, temos a Primidona e o Luminal, 1 (2,93%) doente do sexo feminino para 

cada. 

 Finalmente, concluiu-se também, que para além do tratamento farmacológico, alguns 

destes doentes referiram ter procurado alternativas para a sua cura, não tendo surtido efeito, 

motivo que os levou a conformar-se e a ignorar a própria doença. 

 Não obstante o número da amostra deste trabalho, a taxa de abandono familiar foi 

elevada. Em relação ao motivo da permanência na instituição, este deve-se ao abandono 

precoce dos doentes por parte dos familiares. A maioria destes doentes não conhece a sua 

própria identidade. 

 Quanto aos aspectos socioculturais do doente institucionalizado, é muito limitado, uma 

vez que a maioria é analfabeta e a instituição só lhes proporciona o estabelecido nas normas e 

regras do hospital.  

 No que diz respeito à incidência e prevalência, a taxa também é elevada em relação ao 

total do universo. 
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Conclusão da Inter-correlação entre as Escalas: 

 
� Existem correlações significativas nas Escalas clínicas:  

 

        1. Escala Profissional com a Escala da Inteligência; 

          

  2. Escala de ajustamento Psicossocial em geral com: Ajustamento Afectivo, Escala da 

Inteligência e com a Escala do Ajustamento Profissional. 

  

� Nas Escalas de Validade existem as seguintes correlações significativas: 

1.    Escala da Mentira com: Escala do Ajustamento Afectivo, Ajustamento Interpessoal 

e Relação Médico - Doente e Terapêutica; 

 

2.    Escala dos Itens Raros (Escala C) com a Escala da Mentira. 

 

Todos os itens que apresentam correlações têm níveis de significância inferior a 0.05 

(α = 5%), como se pode observar no Quadro das Correlações. 

 

II - Conclusão da Análise das Escalas:  

  A média é significativamente diferente para a escala do Suporte Familiar e Ajustamento 

Psicossocial em Geral, apresentando sempre o Grupo 2 (sexo feminino), médias mais altas. 

 

III - Conclusão da Idade do Doente: 

Registam-se diferenças na Escala de Suporte Familiar, na Relação Médico-Doente e no 

Ajustamento Psicossocial em geral. 

É de salientar que na Escala Familiar e na Escala Psicossocial em geral as médias são 

mais elevadas no Grupo dos doentes com mais de 55 anos (1.59% e 1.63% respectivamente).  

Por outro lado na Escala de da Relação Médico-Doente a média é mais elevado no 

grupo dos indivíduos com menos de 54 anos de idade (1.23%). 
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IV - Conclusão da Escolaridade: 

 

Existem diferenças nas respostas dos doentes consoante a sua escolaridade.  

Em ambas as escalas verifica-se que são os indivíduos analfabetos que apresentam 

níveis médios de resposta superiores (1.59% para a Escala da Mentira e 1.65% para os Itens 

Raros). 

 
V - Conclusão do Inicio da doença: 

 

É o grupo de indivíduos em que idade de diagnóstico da epilepsia foi entre os 12 e os 24 

anos que se apresenta com valor médio mais elevado (1.90%) na escala de ajustamento 

interpessoal. 

 

VI - Conclusão do Tipo de Crise: 

Não se encontram diferenças significativas em qualquer uma das escalas. 
 

 
VII - Conclusões do Controlo das Crises: 

Existem diferenças significativas na Escala do Ajustamento Profissional.  

O grupo dos doentes que tiveram crises no último ano é os que apresentam os níveis 

médios mais elevados (1.73%). 

 

VIII - Conclusão da Terapia: 

Conclui-se que nos 2 Grupos (Monoterapia e Politerapia) não há diferenças 

significativas no nível médio de concordância das afirmações respeitantes às Escalas Clínicas e 

de Validade. 
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 Conclusões das Escalas: 
 
 

� Nas Escalas Clínicas, existem correlações significativas entre a Escala Profissional e a da 

Inteligência (42%). 

 

� A Escala Clínica de Ajustamento Psicossocial em Geral está correlacionada com a Escala 

Afectiva (36%), a Escala da Inteligência (38%) e Escala do Ajustamento Profissional 

(41%). 

 

� Em relação às Escalas da Validade constatou-se que a Escala da Mentira está 

correlacionada com a Escala do Ajustamento Afectivo, Interpessoal e Relação Médico-

Doente e Terapêutica.  

 

� A Escala da Mentira está mais correlacionada com o Ajustamento Interpessoal (49%). 

 

� A Escala C (Itens Raros) está correlacionada com a Escala da Mentira. 

 

� A média é significativamente diferente para a Escala do Suporte Familiar e do 

Ajustamento Psicossocial em Geral, sendo que são os homens que apresentam, médias 

mais altas. 

 

� São os doentes com mais de 55 anos de idade que apresentam médias mais elevadas na 

Escala do Suporte Familiar e na Psicossocial Geral. 

 

� Na Escala da Relação Médico-Doente e Terapêutica são os doentes mais novos (menos de 

54 anos) que apresentam as médias mais altas (1.23%). 

 

� As médias entre a escolaridade são diferentes só nas Escalas da Validade (Mentira e Tens 

Raros). E são os doentes analfabetos que apresentam médias mais elevadas nestas duas 

escalas. 

 

� Existe relação entre a idade de início da doença e os valores da Escala de Ajustamento 

Interpessoal. 
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� Os doentes que diagnosticaram a epilepsia entre os 12 e 24 anos de idade apresentam 

médias superiores no Ajustamento Interpessoal em relação aos doentes que tiveram 

epilepsia pela 1ª vez com menos de 11 anos. 

 

� Não existem diferenças nos Tipos de Crise em relação às Escalas, ou seja, o nível médio 

de concordâncias nas Escalas foi idêntico nos doentes que têm crises parciais e os que 

têm episódios de crises generalizadas. 

 

� O grupo dos doentes que tiveram crises de epilepsia no último ano apresenta níveis 

médios mais elevados no Ajustamento Profissional. 

 

� Entre os doentes que estão sujeitos à Monoterapia e Politerapia não há diferenças no nível 

médio de concordância em qualquer uma das escalas. 
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Anexos  
 
 
Anexos:  
 
 

� 1 – Pedido de Consentimento   
 

� 2 – Autorização   
 

� 3 – Entrevista/Questionário 
 

� 4 – Escala  de Warner 
 

� 5 – Tratamento Estatístico – WPSI 
 

� 6 – Escala de Washington Psychosocial Seizure Inventory -  WPSI 
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1 – Pedido de Consentimento 
 
 
 
 
Lisboa, 30 de Agosto de 2007. 
 
 
 
Pedido de Autorização 
 
 
 
 Eu, Fausta de Sá Adriano dos Santos Vaz da Conceição, interna do Internato 

de Psiquiatria no Hospital Júlio de Matos, venho por este meio pedir ao Chefe dos 

Serviços de Residentes deste hospital, autorização para a recolha de dados de 

investigação para defesa de tese do mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental realizado 

na Faculdade de Medicina do Hospital São João do Porto. 

 Sendo o tema: Epilepsia/Cultura e o título: Aspectos Sócio-Culturais da 

Epilepsia em Psiquiatria. 

 Objectivos: conhecer os aspectos históricos, sociais e culturais, motivos de 

internamento, taxa de abandono familiar, qualidade de vida na epilepsia, incidência e 

prevalência.  

 A recolha de dados será feita em doentes residentes no Hospital Júlio de Matos. 

A pesquisa será feita através do preenchimento de um questionário e consulta de 

processos. 

 

 

 

Com meus melhores cumprimentos, 

 

_________________________________ 
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2 - Autorização
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3 - Entrevista 

 
1.  Nome___________________________________________ 
  

  Data da Entrevista___/___/___    Processo__________________ 
 
              M  
2. Sexo  
              F  
    
3.  Idade __  
 
4. Nacionalidade __________________ 
 
                                             
5. Estado Civil                          
1. Casado / União de Facto   
2. Divorciado / Separado      
3. Viúvo (a)                          
4. Solteiro (a)                       
 
 
6. Escolaridade                1. ≤ 4ª Classe                                 
                                         2. (4ª e 9º) ≤ 9 Ano Escolaridade      
                                         3. 9º - 12º Escolar                          
                                         4. Bacharelato ou Licenciatura      
              
7. Profissão (Warner – Coomp)         1.   
                                                            2.  
                                                            3.  
                                                            4.  
                                                            5.  
 
8. Situação Profissional Actual. 
    
1- Reforma Antecipada.   
2- Reforma (Aposentado).  
 
9. Com quem viveu? 
1- Sozinho (a)      
2- C/ Pais / Filhos      
3- C/ Marido/ Mulher / Filhos     
4- Família Alargada      
5- Outros Familiares     
6- Pessoas Amigas      
 
10. Já perdeu emprego devido a Epilepsia? 
 
1. Sim  
2. Não  
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11. Convicção Religiosa? 
 
1. Sim  
2. Não  
 
   Qual? _______________________________________ 
 
    12. Familiar com Epilepsia. 
 
1. Sim  
2. Não  
 
Grau de Parentesco_____________________________ 
 
    13. Algum familiar sofre de alguma destas doenças? 
 
1. Alcoolismo    
2. Depressão     
3. Esquizofrenia     
4. Não      
 
    14. Como ocupa o tempo ? 
 
1. Desporto     
2. Frequentar lugares públicos    
3. Ambas (anteriores)        
4. Outras       
 
     15. Fuma? 
 
1. Sim  
2. Não  
 
Quantos cigarros dia? ____ 
 
     16. Hábitos Alcoólicos? 
 
1. Sim  
2. Não  
 
     17. Toma Café? 
        
1. Sim  
2. Não  
 
     18. Consome drogas ilícitas? 
 
1. Sim  
2. Não  
 
     19. Início da Epilepsia / idade ___ Anos. 
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     20. Tipo de Epilepsia. 
 
     21. Frequência das crises: 
 
1. ≤1/Ano     
2. ≤ 1/Mês   
3. ≤ 1/Semana   
4. ≤ 1/Dia     
5. >1      
 
 
     22. Controlo das crises: 
  
     1 – Sem crises no último ano   
     2 – Com crises no último ano  
 
     23. Horário das crises: 
 
1. Matinais    
2. Vespertinas    
3. Nocturnas    
4. Variável    
 
     24. As crises sofrem um desencadeamento? 
 
1. Sono                     5. Álcool    
2. Despertar                    6. Menstruação   
3. Vigília                     7. Outros   
4. Luminosidade                   8. Não   
      25. Quais os sinais com que detecta as crises? _________ 

       ______________________________________________ 

 
      26. Tem carta de condução? 
 
1. Sim  
2. Não  
 
 
      27. Consegue impedir o aparecimento de uma crise? 
 
1. Sim  
2. Não  
 
     28. Há diferença entre as crises? 
 
1. Sim  
2. Não  
 
     29. Qual a crise + marcante emocionalmente que se lembra? 
     _________________________________________________ 
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     30. Socialmente e no meio familiar como lida com a crise? 
 
1. Vergonha    3. Angústia  
2. Medo       4. Outra  
     31. Para além do tratamento farmacológico, já procurou outros tratamentos alternativos? 
 
1. Sim  
2. Não  
Frequência______________________________________ 
 
     32. Como justifica o aparecimento das crises? 
     _________________________________________________ 
 
     33. Atribui a alguém o aparecimento das crises? 
 
1. Sim  
2. Não  
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INQUIRIDOR 
 
 
34. E EG Intercrítico: 
 
Data__/__/__ 
 
1. Normal       
2. Actividades inespecificas do relatório   
3. Actividades paroxisticas focalizadas   
4. Actividades paroxisticas generalizadas   
5. Actividades paroxisticas focal e general    
 
35. Exame Neurológico 
     
Data__/__/__                       Relatório__________________ 
 
36. TAC 
  
1. Sim  
2. Não  
 
       37. Terapia Antiepiléptica 
 
1. Monoterápia   
2. Politerápia   
3. Nenhuma   
 
38. Fármaco (S) utilizado (S). 
 
1. Clonazepam   
2. Carbamazepina   
3. Etosuccimida   
4. Fenitoína   
5. Fernobarbital   
6. Felbamato   
7. Gabapentina   
8. Lamotrigina   
9. Oxcarbazepina   
10. Primidona   
11. Topiramato   
12. Valproato de Sódio  
13. Vigabatrim   
14. Outros    
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4 – Escala de Warner 
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5 – Tratamento Estatístico da WPSI 

 

ANEXO I – TESTE T 

SEXO 
� ESCALA AFECTIVA 

Group Statistics

18 1,59 ,066 ,016

16 1,60 ,043 ,011

1  Masculino

2  Feminino

Sexo 
Sexo

Nivel_escala_afectiva 
Nível da Escala Afectiva

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

4,448 ,043 -,207 32 ,837 -,004 ,019 -,043 ,035

-,212 29,347 ,833 -,004 ,019 -,043 ,035

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_escala_afectiva 
Nível da Escala Afectiva

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
� ESCALA DAS CRISES 

Group Statistics

18 1,7481 ,08419 ,01984

16 1,7375 ,10174 ,02544

1  Masculino

2  Feminino

Sexo 
Sexo

Nivel_Ajustamentos_
crises  Nível dos
ajustamentos das crises

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

,016 ,902 ,334 32 ,741 ,01065 ,03190 -,05432 ,07562

,330 29,254 ,744 ,01065 ,03226 -,05531 ,07660

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Ajustamentos_
crises  Nível dos
ajustamentos das crises

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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� ESCALA C (ITENS RAROS) 

Group Statistics

18 1,6526 ,06775 ,01597

16 1,5993 ,10571 ,02643

1  Masculino

2  Feminino

Sexo 
Sexo

Nivel_Escala_C 
Nivel da Escala C

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

Independent Samples Test

3,616 ,066 1,771 32 ,086 ,05332 ,03010 -,00800 ,11464

1,727 25,013 ,097 ,05332 ,03088 -,01027 ,11691

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Escala_C 
Nivel da Escala C

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
� ESCALA FINANCEIRA 

Group Statistics

18 1,8003 ,17036 ,04015

15 1,8349 ,04967 ,01283

1  Masculino

2  Feminino

Sexo 
Sexo

Nivel_Estatuto_
Financeiro  Nível do
Estatuto Financeiro

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

6,962 ,013 -,760 31 ,453 -,03466 ,04562 -,12770 ,05839

-,822 20,388 ,420 -,03466 ,04215 -,12248 ,05316

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Estatuto_
Financeiro  Nível do
Estatuto Financeiro

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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� ESCALA DA INTELIGÊNCIA 

Group Statistics

18 1,6203 ,05630 ,01327

16 1,6391 ,05899 ,01475

1  Masculino

2  Feminino

Sexo 
Sexo

Nivel_Escala_
Inteligencia  Nível da
Escala da Inteligência

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

,202 ,656 -,952 32 ,348 -,01883 ,01978 -,05913 ,02146

-,949 31,121 ,350 -,01883 ,01984 -,05929 ,02162

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Escala_
Inteligencia  Nível da
Escala da Inteligência

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
� ESCALA INTERPESSOAL 

Group Statistics

18 1,5876 ,06794 ,01601

16 1,7853 ,45491 ,11373

1  Masculino

2  Feminino

Sexo 
Sexo

Nivel_Relacionamento_
interpessoal  Nível do
Relacionamento
Interpessoal

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

3,588 ,067 -1,825 32 ,077 -,19770 ,10836 -,41842 ,02302

-1,721 15,595 ,105 -,19770 ,11485 -,44169 ,04628

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Relacionamento_
interpessoal  Nível do
Relacionamento
Interpessoal

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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� ESCALA MÉDICO-DOENTE E TERAPÊUTICA 

Group Statistics

18 1,2153 ,15930 ,03755

16 1,2344 ,08985 ,02246

1  Masculino

2  Feminino

Sexo 
Sexo

Nivel_Medico_Doente_
terapeutica  Nivel do
Relacionamento
Médico-Doente e
terapêutica

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

1,231 ,276 -,423 32 ,675 -,01910 ,04515 -,11106 ,07287

-,436 27,372 ,666 -,01910 ,04375 -,10882 ,07062

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Medico_Doente_
terapeutica  Nivel do
Relacionamento
Médico-Doente e
terapêutica

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
� ESCALA DA MENTIRA 

Group Statistics

18 1,5458 ,12257 ,02889

16 1,5405 ,18651 ,04663

1  Masculino

2  Feminino

Sexo 
Sexo

Nivel_Escala_Mentira 
Nível da Escala da Mentira

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

3,001 ,093 ,100 32 ,921 ,00533 ,05355 -,10374 ,11440

,097 25,422 ,923 ,00533 ,05485 -,10754 ,11821

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Escala_Mentira 
Nível da Escala da Mentira

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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� ESCALA PROFISSIONAL 

Group Statistics

18 1,6714 ,11734 ,02766

16 1,7187 ,12619 ,03155

1  Masculino

2  Feminino

Sexo 
Sexo

Nivel_Ajustamento_
profissional  Nível do
ajustamento profissional

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

,939 ,340 -1,132 32 ,266 -,04730 ,04177 -,13238 ,03779

-1,127 30,842 ,268 -,04730 ,04195 -,13288 ,03829

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Ajustamento_
profissional  Nível do
ajustamento profissional

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
� ESCALA PSICOSOCIAL GERAL 

Group Statistics

18 1,5789 ,05496 ,01295

16 1,6372 ,04877 ,01219

1  Masculino

2  Feminino

Sexo 
Sexo

Nivel_psicosocial_
geral  Nível
Psicosocial em Geral

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

1,133 ,295 -3,253 32 ,003 -,05828 ,01792 -,09478 -,02179

-3,276 32,000 ,003 -,05828 ,01779 -,09452 -,02205

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_psicosocial_
geral  Nível
Psicosocial em Geral

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
� ESCALA SUPORTE FAMILIAR 

Group Statistics

18 1,5076 ,11521 ,02716

16 1,5941 ,10999 ,02750

1  Masculino

2  Feminino

Sexo 
Sexo

Nivel_Suporte_Familiar 
Nível do Suporte Familiar

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

,134 ,717 -2,232 32 ,033 -,08649 ,03875 -,16543 -,00755

-2,238 31,821 ,032 -,08649 ,03865 -,16523 -,00775

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Suporte_Familiar 
Nível do Suporte Familiar

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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ANEXO II – TESTE T 
 
IDADE 
� ESCALA AFECTIVA 

Group Statistics

14 1,62 ,053 ,014

20 1,58 ,054 ,012

1  Menor 54 anos

2  Maior 55 anos

Idade_2_escaloes  Idade
em 2 escalões

Nivel_escala_afectiva 
Nível da Escala Afectiva

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

,315 ,579 1,901 32 ,066 ,035 ,019 -,003 ,073

1,902 28,225 ,067 ,035 ,019 -,003 ,073

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_escala_afectiva 
Nível da Escala Afectiva

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
� ESCALA DAS CRISES 

Group Statistics

14 1,7476 ,09493 ,02537

20 1,7400 ,09151 ,02046

1  Menor 54 anos

2  Maior 55 anos

Idade_2_escaloes  Idade
em 2 escalões

Nivel_Ajustamentos_
crises  Nível dos
ajustamentos das crises

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

1,075 ,308 ,235 32 ,815 ,00762 ,03238 -,05833 ,07357

,234 27,463 ,817 ,00762 ,03259 -,05921 ,07444

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Ajustamentos_
crises  Nível dos
ajustamentos das crises

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
 
� ESCALA FINANCEIRA 

Group Statistics

14 1,7721 ,18198 ,04864

20 1,8476 ,05645 ,01262

1  Menor 54 anos

2  Maior 55 anos

Idade_2_escaloes  Idade
em 2 escalões

Nivel_Estatuto_
Financeiro  Nível do
Estatuto Financeiro

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

13,460 ,001 -1,749 32 ,090 -,07551 ,04317 -,16344 ,01242

-1,503 14,764 ,154 -,07551 ,05025 -,18276 ,03174

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Estatuto_
Financeiro  Nível do
Estatuto Financeiro

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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� ESCALA C (ITENS RAROS) 

Group Statistics

14 1,6575 ,07228 ,01932

20 1,6065 ,09742 ,02178

1  Menor 54 anos

2  Maior 55 anos

Idade_2_escaloes  Idade
em 2 escalões

Nivel_Escala_C 
Nivel da Escala C

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

1,247 ,273 1,663 32 ,106 ,05105 ,03069 -,01146 ,11357

1,753 31,848 ,089 ,05105 ,02912 -,00826 ,11037

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Escala_C 
Nivel da Escala C

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
 

� ESCALA DA INTELIGÊNCIA 

Group Statistics

14 1,6179 ,06045 ,01615

20 1,6370 ,05553 ,01242

1  Menor 54 anos

2  Maior 55 anos

Idade_2_escaloes  Idade
em 2 escalões

Nivel_Escala_
Inteligencia  Nível da
Escala da Inteligência

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

,047 ,830 -,952 32 ,348 -,01910 ,02006 -,05997 ,02177

-,937 26,557 ,357 -,01910 ,02038 -,06094 ,02274

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Escala_
Inteligencia  Nível da
Escala da Inteligência

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
� ESCALA INTERPESSOAL 

Group Statistics

14 1,5827 ,07569 ,02023

20 1,7491 ,41112 ,09193

1  Menor 54 anos

2  Maior 55 anos

Idade_2_escaloes  Idade
em 2 escalões

Nivel_Relacionamento_
interpessoal  Nível do
Relacionamento
Interpessoal

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

2,126 ,155 -1,490 32 ,146 -,16636 ,11166 -,39381 ,06108

-1,767 20,813 ,092 -,16636 ,09413 -,36222 ,02949

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Relacionamento_
interpessoal  Nível do
Relacionamento
Interpessoal

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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• ESCALA MÉDICO-DOENTE E TERAPEUTICA 

Group Statistics

14 1,2321 ,17580 ,04699

20 1,2188 ,08954 ,02002

1  Menor 54 anos

2  Maior 55 anos

Idade_2_escaloes  Idade
em 2 escalões

Nivel_Medico_Doente_
terapeutica  Nivel do
Relacionamento
Médico-Doente e
terapêutica

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

1,161 ,289 ,292 32 ,772 ,01339 ,04586 -,08001 ,10680

,262 17,750 ,796 ,01339 ,05107 -,09402 ,12080

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Medico_Doente_
terapeutica  Nivel do
Relacionamento
Médico-Doente e
terapêutica

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
 

� ESCALA DA MENTIRA 

Group Statistics

14 1,5415 ,12892 ,03445

20 1,5446 ,17188 ,03843

1  Menor 54 anos

2  Maior 55 anos

Idade_2_escaloes  Idade
em 2 escalões

Nivel_Escala_Mentira 
Nível da Escala da Mentira

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

1,271 ,268 -,058 32 ,954 -,00315 ,05431 -,11378 ,10747

-,061 31,796 ,952 -,00315 ,05162 -,10832 ,10201

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Escala_Mentira 
Nível da Escala da Mentira

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
 

� ESCALA PROFISSIONAL 

Group Statistics

14 1,6763 ,13159 ,03517

20 1,7058 ,11689 ,02614

1  Menor 54 anos

2  Maior 55 anos

Idade_2_escaloes  Idade
em 2 escalões

Nivel_Ajustamento_
profissional  Nível do
ajustamento profissional

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

,000 ,991 -,687 32 ,497 -,02948 ,04289 -,11683 ,05788

-,673 25,918 ,507 -,02948 ,04382 -,11956 ,06061

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Ajustamento_
profissional  Nível do
ajustamento profissional

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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� ESCALA PSICOSOCIAL GERAL 

Group Statistics

14 1,5694 ,05707 ,01525

20 1,6322 ,04643 ,01038

1  Menor 54 anos

2  Maior 55 anos

Idade_2_escaloes  Idade
em 2 escalões

Nivel_psicosocial_
geral  Nível
Psicosocial em Geral

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

2,479 ,125 -3,534 32 ,001 -,06283 ,01778 -,09904 -,02661

-3,405 24,271 ,002 -,06283 ,01845 -,10088 -,02477

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_psicosocial_
geral  Nível
Psicosocial em Geral

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
 

� ESCALA SUPORTE FAMILIAR 

Group Statistics

14 1,4903 ,11352 ,03034

20 1,5889 ,10830 ,02422

1  Menor 54 anos

2  Maior 55 anos

Idade_2_escaloes  Idade
em 2 escalões

Nivel_Suporte_Familiar 
Nível do Suporte Familiar

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

,043 ,838 -2,563 32 ,015 -,09863 ,03849 -,17703 -,02023

-2,541 27,269 ,017 -,09863 ,03882 -,17824 -,01902

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Suporte_Familiar 
Nível do Suporte Familiar

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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ANEXO III – TESTE T 
 
ESCOLARIDADE 

 
� ESCALA AFECTIVA 

Group Statistics

20 1,60 ,053 ,012

14 1,59 ,061 ,016

1  Analfabeto

2  Entre 1ª classe e 9º ano

Escolaridade_2_escaloes 
Escolaridade em 2
escalões

Nivel_escala_afectiva 
Nível da Escala Afectiva

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

,000 ,988 ,215 32 ,831 ,004 ,020 -,036 ,044

,209 25,187 ,836 ,004 ,020 -,037 ,046

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_escala_afectiva 
Nível da Escala Afectiva

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
� ESCALA DAS CRISES 

Group Statistics

20 1,7533 ,07524 ,01682

14 1,7286 ,11236 ,03003

1  Analfabeto

2  Entre 1ª classe e 9º ano

Escolaridade_2_escaloes 
Escolaridade em 2
escalões

Nivel_Ajustamentos_
crises  Nível dos
ajustamentos das crises

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

,931 ,342 ,771 32 ,446 ,02476 ,03211 -,04064 ,09016

,719 21,024 ,480 ,02476 ,03442 -,04682 ,09634

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Ajustamentos_
crises  Nível dos
ajustamentos das crises

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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� ESCALA C (ITENS RAROS) 

Group Statistics

20 1,6546 ,07839 ,01753

14 1,5888 ,09499 ,02539

1  Analfabeto

2  Entre 1ª classe e 9º ano

Escolaridade_2_escaloes 
Escolaridade em 2
escalões

Nivel_Escala_C 
Nivel da Escala C

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

,564 ,458 2,209 32 ,034 ,06582 ,02980 ,00512 ,12652

2,134 24,533 ,043 ,06582 ,03085 ,00222 ,12942

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Escala_C 
Nivel da Escala C

F Sig.

Levene's Test
for Equality of

Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95%
Confidence

Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
� ESCALA FINANCEIRA 

Group Statistics

20 1,8060 ,14824 ,03315

14 1,8435 ,10429 ,02787

1  Analfabeto

2  Entre 1ª classe e 9º ano

Escolaridade_2_escaloes 
Escolaridade em 2
escalões

Nivel_Estatuto_
Financeiro  Nível do
Estatuto Financeiro

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

,894 ,352 -,816 32 ,420 -,03759 ,04605 -,13139 ,05622

-,868 31,992 ,392 -,03759 ,04331 -,12580 ,05063

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Estatuto_
Financeiro  Nível do
Estatuto Financeiro

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
� ESCALA DA INTELIGÊNCIA 

Group Statistics

20 1,6333 ,06339 ,01417

14 1,6233 ,04956 ,01325

1  Analfabeto

2  Entre 1ª classe e 9º ano

Escolaridade_2_escaloes 
Escolaridade em 2
escalões

Nivel_Escala_
Inteligencia  Nível da
Escala da Inteligência

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

,897 ,351 ,494 32 ,625 ,01000 ,02027 -,03128 ,05129

,516 31,530 ,610 ,01000 ,01940 -,02954 ,04954

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Escala_
Inteligencia  Nível da
Escala da Inteligência

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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� ESCALA MÉDICO-DOENTE E TREPÊUTICA 

Group Statistics

20 1,1938 ,09489 ,02122

14 1,2679 ,16155 ,04318

1  Analfabeto

2  Entre 1ª classe e 9º ano

Escolaridade_2_escaloes 
Escolaridade em 2
escalões

Nivel_Medico_Doente_
terapeutica  Nivel do
Relacionamento
Médico-Doente e
terapêutica

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

,366 ,550 -1,684 32 ,102 -,07411 ,04401 -,16375 ,01553

-1,540 19,269 ,140 -,07411 ,04811 -,17470 ,02649

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Medico_Doente_
terapeutica  Nivel do
Relacionamento
Médico-Doente e
terapêutica

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
� ESCALA DA MENTIRA 

Group Statistics

20 1,5855 ,14454 ,03232

14 1,4831 ,15045 ,04021

1  Analfabeto

2  Entre 1ª classe e 9º ano

Escolaridade_2_escaloes 
Escolaridade em 2
escalões

Nivel_Escala_Mentira 
Nível da Escala da Mentira

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

,139 ,712 1,998 32 ,054 ,10232 ,05121 -,00200 ,20664

1,983 27,400 ,057 ,10232 ,05159 -,00346 ,20810

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Escala_Mentira 
Nível da Escala da Mentira

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
� ESCALA PROFISSIONAL 

Group Statistics

20 1,7257 ,11570 ,02587

14 1,6479 ,12015 ,03211

1  Analfabeto

2  Entre 1ª classe e 9º ano

Escolaridade_2_escaloes 
Escolaridade em 2
escalões

Nivel_Ajustamento_
profissional  Nível do
ajustamento profissional

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

,052 ,821 1,900 32 ,067 ,07780 ,04096 -,00563 ,16122

1,887 27,443 ,070 ,07780 ,04124 -,00675 ,16234

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Ajustamento_
profissional  Nível do
ajustamento profissional

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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� ESCALA PSICOSOCIAL GERAL 

Group Statistics

20 1,6176 ,05584 ,01249

14 1,5902 ,06224 ,01663

1  Analfabeto

2  Entre 1ª classe e 9º ano

Escolaridade_2_escaloes 
Escolaridade em 2
escalões

Nivel_psicosocial_
geral  Nível
Psicosocial em Geral

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

,235 ,631 1,345 32 ,188 ,02743 ,02039 -,01411 ,06897

1,319 26,108 ,199 ,02743 ,02080 -,01532 ,07017

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_psicosocial_
geral  Nível
Psicosocial em Geral

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
� ESCALA SUPORTE FAMILIAR 

Group Statistics

20 1,5380 ,13014 ,02910

14 1,5630 ,10508 ,02808

1  Analfabeto

2  Entre 1ª classe e 9º ano

Escolaridade_2_escaloes 
Escolaridade em 2
escalões

Nivel_Suporte_Familiar 
Nível do Suporte Familiar

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

,172 ,681 -,595 32 ,556 -,02501 ,04202 -,11060 ,06059

-,618 31,252 ,541 -,02501 ,04044 -,10746 ,05745

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Suporte_Familiar 
Nível do Suporte Familiar

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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ANEXO IV - TESTE T 
 
IDADE INÍCIO DA DOENÇA 
 

� ESCALA AFECTIVA 

Group Statistics

25 1,59 ,061 ,012

8 1,59 ,042 ,015

1

2

Idade_inicio_doenca 
Idade de inicio da doença

Nivel_escala_afectiva 
Nível da Escala Afectiva

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

1,357 ,253 ,226 31 ,823 ,005 ,023 -,042 ,052

,274 17,404 ,787 ,005 ,019 -,035 ,045

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_escala_afectiva 
Nível da Escala Afectiva

F Sig.

Levene's Test
for Equality of

Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95%
Confidence

Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
� ESCALA DAS CRISES 

Group Statistics

25 1,7413 ,09491 ,01898

8 1,7667 ,07127 ,02520

1

2

Idade_inicio_doenca 
Idade de inicio da doença

Nivel_Ajustamentos_
crises  Nível dos
ajustamentos das crises

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

,548 ,465 -,692 31 ,494 -,02533 ,03660 -,09999 ,04932

-,803 15,722 ,434 -,02533 ,03155 -,09231 ,04164

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Ajustamentos_
crises  Nível dos
ajustamentos das crises

F Sig.

Levene's Test
for Equality of

Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95%
Confidence

Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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� ESCALA C (ITENS RAROS) 

 

Group Statistics

25 1,6435 ,08657 ,01731

8 1,5824 ,09681 ,03423

1

2

Idade_inicio_doenca 
Idade de inicio da doença

Nivel_Escala_C 
Nivel da Escala C

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

,000 ,983 1,692 31 ,101 ,06116 ,03615 -,01256 ,13488

1,594 10,834 ,140 ,06116 ,03836 -,02343 ,14574

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Escala_C 
Nivel da Escala C

F Sig.

Levene's Test
for Equality of

Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95%
Confidence

Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
� ESCALA FINANCEIRA 

Group Statistics

25 1,8143 ,13934 ,02787

8 1,8750 ,05051 ,01786

1

2

Idade_inicio_doenca 
Idade de inicio da doença

Nivel_Estatuto_
Financeiro  Nível do
Estatuto Financeiro

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

1,906 ,177 -1,196 31 ,241 -,06071 ,05075 -,16421 ,04279

-1,834 30,263 ,076 -,06071 ,03310 -,12829 ,00686

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Estatuto_
Financeiro  Nível do
Estatuto Financeiro

F Sig.

Levene's Test
for Equality of

Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95%
Confidence

Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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� ESCALA DA INTELIGÊNCIA 

Group Statistics

25 1,6310 ,05916 ,01183

8 1,6186 ,05695 ,02014

1

2

Idade_inicio_doenca 
Idade de inicio da doença

Nivel_Escala_
Inteligencia  Nível da
Escala da Inteligência

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

,009 ,924 ,523 31 ,605 ,01245 ,02383 -,03615 ,06106

,533 12,244 ,603 ,01245 ,02335 -,03832 ,06323

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Escala_
Inteligencia  Nível da
Escala da Inteligência

F Sig.

Levene's Test
for Equality of

Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95%
Confidence

Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
 

� ESCALA INTERPESSOAL 

Group Statistics

25 1,6161 ,08232 ,01646

8 1,8991 ,63771 ,22547

1

2

Idade_inicio_doenca 
Idade de inicio da doença

Nivel_Relacionamento_
interpessoal  Nível do
Relacionamento
Interpessoal

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

12,034 ,002 -2,236 31 ,033 -,28304 ,12656 -,54116 -,02492

-1,252 7,075 ,250 -,28304 ,22607 -,81646 ,25038

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Relacionamento_
interpessoal  Nível do
Relacionamento
Interpessoal

F Sig.

Levene's Test
for Equality of

Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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� ESCALA MÉDICO-DOENTE TERAPÊUTICA 

Group Statistics

25 1,2450 ,13731 ,02746

8 1,1563 ,08839 ,03125

1

2

Idade_inicio_doenca 
Idade de inicio da doença

Nivel_Medico_Doente_
terapeutica  Nivel do
Relacionamento
Médico-Doente e
terapêutica

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

,173 ,680 1,708 31 ,098 ,08875 ,05196 -,01722 ,19472

2,133 18,729 ,046 ,08875 ,04160 ,00159 ,17591

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Medico_Doente_
terapeutica  Nivel do
Relacionamento
Médico-Doente e
terapêutica

F Sig.

Levene's Test
for Equality of

Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95%
Confidence

Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
 

� ESCALA DA MENTIRA 

Group Statistics

25 1,5550 ,13631 ,02726

8 1,5247 ,20864 ,07377

1

2

Idade_inicio_doenca 
Idade de inicio da doença

Nivel_Escala_Mentira 
Nível da Escala da Mentira

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

,244 ,625 ,481 31 ,634 ,03038 ,06321 -,09854 ,15930

,386 8,994 ,708 ,03038 ,07864 -,14754 ,20830

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Escala_Mentira 
Nível da Escala da Mentira

F Sig.

Levene's Test
for Equality of

Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95%
Confidence

Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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� ESCALA PROFISSIONAL 

Group Statistics

25 1,7068 ,13738 ,02748

8 1,6558 ,05652 ,01998

1

2

Idade_inicio_doenca 
Idade de inicio da doença

Nivel_Ajustamento_
profissional  Nível do
ajustamento profissional

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

7,248 ,011 1,014 31 ,318 ,05102 ,05030 -,05157 ,15361

1,502 28,636 ,144 ,05102 ,03397 -,01851 ,12054

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Ajustamento_
profissional  Nível do
ajustamento profissional

F Sig.

Levene's Test
for Equality of

Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95%
Confidence

Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
 

� ESCALA PSICOSOCIAL GERAL 

Group Statistics

25 1,6036 ,05786 ,01157

8 1,6281 ,05368 ,01898

1

2

Idade_inicio_doenca 
Idade de inicio da doença

Nivel_psicosocial_
geral  Nível
Psicosocial em Geral

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

,000 ,990 -1,058 31 ,298 -,02447 ,02313 -,07164 ,02270

-1,101 12,661 ,291 -,02447 ,02223 -,07262 ,02368

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_psicosocial_
geral  Nível
Psicosocial em Geral

F Sig.

Levene's Test
for Equality of

Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95%
Confidence

Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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� ESCALA SUPORTE FAMILIAR 

Group Statistics

25 1,5566 ,11225 ,02245

8 1,5341 ,14928 ,05278

1

2

Idade_inicio_doenca 
Idade de inicio da doença

Nivel_Suporte_Familiar 
Nível do Suporte Familiar

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

,326 ,572 ,455 31 ,652 ,02247 ,04939 -,07826 ,12321

,392 9,670 ,704 ,02247 ,05735 -,10591 ,15086

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Suporte_Familiar 
Nível do Suporte Familiar

F Sig.

Levene's Test
for Equality of

Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95%
Confidence

Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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ANEXO V - TESTE T 
 
TIPO DE CRISES/EPILEPSIA 

 
� ESCALA AFECTIVA 

Group Statistics

25 1,60 ,054 ,011

8 1,57 ,062 ,022

1  Generalizada

2  Parciais Simples

Tipo_Epilepsia  Tipo
de Epilepsia

Nivel_escala_afectiva 
Nível da Escala Afectiva

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

,139 ,711 1,199 31 ,240 ,027 ,023 -,019 ,074

1,113 10,614 ,290 ,027 ,024 -,027 ,081

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_escala_afectiva 
Nível da Escala Afectiva

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
� ESCALA DAS CRISES 

Group Statistics

25 1,7413 ,08886 ,01777

8 1,7333 ,10079 ,03563

1  Generalizada

2  Parciais Simples

Tipo_Epilepsia  Tipo
de Epilepsia

Nivel_Ajustamentos_
crises  Nível dos
ajustamentos das crises

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

,015 ,903 ,215 31 ,831 ,00800 ,03724 -,06796 ,08396

,201 10,722 ,845 ,00800 ,03982 -,07992 ,09592

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Ajustamentos_
crises  Nível dos
ajustamentos das crises

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
� ESCALA C (ITENS RAROS) 

Group Statistics

25 1,6168 ,09756 ,01951

8 1,6585 ,06581 ,02327

1  Generalizada

2  Parciais Simples

Tipo_Epilepsia  Tipo
de Epilepsia

Nivel_Escala_C 
Nivel da Escala C

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

2,252 ,144 -1,126 31 ,269 -,04177 ,03711 -,11746 ,03391

-1,376 17,748 ,186 -,04177 ,03037 -,10564 ,02209

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Escala_C 
Nivel da Escala C

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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� ESCALA FINANCEIRA 

Group Statistics

25 1,8371 ,10348 ,02070

8 1,7679 ,20113 ,07111

1  Generalizada

2  Parciais Simples

Tipo_Epilepsia  Tipo
de Epilepsia

Nivel_Estatuto_
Financeiro  Nível do
Estatuto Financeiro

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

3,173 ,085 1,292 31 ,206 ,06929 ,05362 -,04007 ,17864

,936 8,219 ,376 ,06929 ,07406 -,10071 ,23928

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Estatuto_
Financeiro  Nível do
Estatuto Financeiro

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
 

� ESCALA DA INTELIGÊNCIA 

Group Statistics

25 1,6342 ,05384 ,01077

8 1,6060 ,06649 ,02351

1  Generalizada

2  Parciais Simples

Tipo_Epilepsia  Tipo
de Epilepsia

Nivel_Escala_
Inteligencia  Nível da
Escala da Inteligência

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

,968 ,333 1,218 31 ,232 ,02817 ,02313 -,01900 ,07535

1,090 10,116 ,301 ,02817 ,02586 -,02935 ,08569

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Escala_
Inteligencia  Nível da
Escala da Inteligência

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
 

� ESCALA INTERPESSOAL 

Group Statistics

24 1,7028 ,38555 ,07870

8 1,5999 ,05598 ,01979

1  Generalizada

2  Parciais Simples

Tipo_Epilepsia  Tipo
de Epilepsia

Nivel_Relacionamento_
interpessoal  Nível do
Relacionamento
Interpessoal

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

1,227 ,277 ,745 30 ,462 ,10298 ,13826 -,17938 ,38535

1,269 25,664 ,216 ,10298 ,08115 -,06393 ,26990

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Relacionamento_
interpessoal  Nível do
Relacionamento
Interpessoal

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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� ESCALA MÉDICO-DOENTE E TERAPÊUTICA 

Group Statistics

25 1,2350 ,14124 ,02825

8 1,1875 ,09449 ,03341

1  Generalizada

2  Parciais Simples

Tipo_Epilepsia  Tipo
de Epilepsia

Nivel_Medico_Doente_
terapeutica  Nivel do
Relacionamento
Médico-Doente e
terapêutica

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

,254 ,618 ,885 31 ,383 ,04750 ,05367 -,06197 ,15697

1,086 17,916 ,292 ,04750 ,04375 -,04444 ,13944

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Medico_Doente_
terapeutica  Nivel do
Relacionamento
Médico-Doente e
terapêutica

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
� ESCALA DA MENTIRA 

Group Statistics

25 1,5557 ,15873 ,03240

8 1,5536 ,13149 ,04649

1  Generalizada

2  Parciais Simples

Tipo_Epilepsia  Tipo
de Epilepsia

Nivel_Escala_Mentira 
Nível da Escala da Mentira

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

,212 ,649 ,034 30 ,973 ,00210 ,06238 -,12530 ,12950

,037 14,416 ,971 ,00210 ,05667 -,11911 ,12331

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Escala_Mentira 
Nível da Escala da Mentira

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
� ESCALA PROFISSIONAL 

Group Statistics

25 1,7026 ,13247 ,02649

8 1,6587 ,08926 ,03156

1  Generalizada

2  Parciais Simples

Tipo_Epilepsia  Tipo
de Epilepsia

Nivel_Ajustamento_
profissional  Nível do
ajustamento profissional

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

2,819 ,103 ,870 31 ,391 ,04382 ,05038 -,05894 ,14658

1,063 17,770 ,302 ,04382 ,04121 -,04283 ,13047

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Ajustamento_
profissional  Nível do
ajustamento profissional

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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� ESCALA PSICOSOCIAL GERAL 

Group Statistics

25 1,6066 ,05600 ,01120

8 1,6004 ,07424 ,02625

1  Generalizada

2  Parciais Simples

Tipo_Epilepsia  Tipo
de Epilepsia

Nivel_psicosocial_
geral  Nível
Psicosocial em Geral

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

1,327 ,258 ,252 31 ,802 ,00621 ,02462 -,04399 ,05642

,218 9,688 ,832 ,00621 ,02854 -,05765 ,07007

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_psicosocial_
geral  Nível
Psicosocial em Geral

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
 

� ESCALA SUPORTE FAMILIAR 

Group Statistics

25 1,5529 ,13355 ,02671

8 1,5341 ,07587 ,02682

1  Generalizada

2  Parciais Simples

Tipo_Epilepsia  Tipo
de Epilepsia

Nivel_Suporte_Familiar 
Nível do Suporte Familiar

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

2,347 ,136 ,377 31 ,709 ,01884 ,04993 -,08299 ,12066

,498 21,577 ,624 ,01884 ,03785 -,05975 ,09743

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Suporte_Familiar 
Nível do Suporte Familiar

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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ANEXO VI – TESTE T 
 
CONTROLO DAS CRISES 
 

� ESCALA AFECTIVA 

Group Statistics

14 1,59 ,058 ,015

20 1,60 ,055 ,012

1  Sem crises no
último ano

2  Com crises no
último ano

Controlo_crises 
Controlo das
crises

Nivel_escala_afectiva 
Nível da Escala Afectiva

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

,429 ,517 -,697 32 ,491 -,014 ,019 -,053 ,026

-,691 27,215 ,496 -,014 ,020 -,054 ,027

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_escala_afectiva 
Nível da Escala Afectiva

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
� ESCALA DAS CRISES 

Group Statistics

14 1,7571 ,07212 ,01928

20 1,7333 ,10373 ,02320

1  Sem crises no
último ano

2  Com crises no
último ano

Controlo_crises 
Controlo das
crises

Nivel_Ajustamentos_
crises  Nível dos
ajustamentos das crises

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

1,202 ,281 ,741 32 ,464 ,02381 ,03213 -,04164 ,08926

,789 31,999 ,436 ,02381 ,03016 -,03762 ,08524

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Ajustamentos_
crises  Nível dos
ajustamentos das crises

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 



169 
 

 
� ESCALA C (ITENS RAROS) 

Group Statistics

15 1,6476 ,07314 ,01888

19 1,6116 ,10111 ,02320

1  Sem crises no
último ano

2  Com crises no
último ano

Controlo_crises 
Controlo das
crises

Nivel_Escala_C 
Nivel da Escala C

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

2,634 ,114 1,156 32 ,256 ,03591 ,03107 -,02737 ,09920

1,201 31,804 ,239 ,03591 ,02991 -,02503 ,09686

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Escala_C 
Nivel da Escala C

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
� ESCALA SUPORTE FAMILIAR 

Group Statistics

15 1,5424 ,09789 ,02528

19 1,5529 ,13650 ,03132

1  Sem crises no
último ano

2  Com crises no
último ano

Controlo_crises 
Controlo das
crises

Nivel_Suporte_Familiar 
Nível do Suporte Familiar

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

,977 ,330 -,250 32 ,804 -,01047 ,04184 -,09570 ,07475

-,260 31,761 ,796 -,01047 ,04024 -,09247 ,07152

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Suporte_Familiar 
Nível do Suporte Familiar

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
� ESCALA FINANCEIRA 

Group Statistics

14 1,8554 ,07950 ,02125

20 1,7976 ,15575 ,03483

1  Sem crises no
último ano

2  Com crises no
último ano

Controlo_crises 
Controlo das
crises

Nivel_Estatuto_
Financeiro  Nível do
Estatuto Financeiro

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

3,331 ,077 1,274 32 ,212 ,05782 ,04539 -,03464 ,15029

1,417 29,752 ,167 ,05782 ,04080 -,02552 ,14117

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Estatuto_
Financeiro  Nível do
Estatuto Financeiro

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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� ESCALA DA INTELIGÊNCIA 

Group Statistics

14 1,6149 ,05428 ,01451

20 1,6391 ,05892 ,01318

1  Sem crises no
último ano

2  Com crises no
último ano

Controlo_crises 
Controlo das
crises

Nivel_Escala_
Inteligencia  Nível da
Escala da Inteligência

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

,180 ,674 -1,217 32 ,232 -,02421 ,01989 -,06473 ,01630

-1,236 29,538 ,226 -,02421 ,01960 -,06426 ,01584

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Escala_
Inteligencia  Nível da
Escala da Inteligência

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
� ESCALA INTERPESSOAL 

Group Statistics

14 1,8554 ,07950 ,02125

20 1,7976 ,15575 ,03483

1  Sem crises no
último ano

2  Com crises no
último ano

Controlo_crises 
Controlo das
crises

Nivel_Estatuto_
Financeiro  Nível do
Estatuto Financeiro

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

3,331 ,077 1,274 32 ,212 ,05782 ,04539 -,03464 ,15029

1,417 29,752 ,167 ,05782 ,04080 -,02552 ,14117

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Estatuto_
Financeiro  Nível do
Estatuto Financeiro

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
� ESCALA DA MENTIRA 

Group Statistics

15 1,5936 ,16307 ,04210

18 1,5131 ,13433 ,03166

1  Sem crises no
último ano

2  Com crises no
último ano

Controlo_crises 
Controlo das
crises

Nivel_Escala_Mentira 
Nível da Escala da Mentira

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

,899 ,350 1,555 31 ,130 ,08045 ,05174 -,02507 ,18598

1,527 27,159 ,138 ,08045 ,05268 -,02761 ,18852

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Escala_Mentira 
Nível da Escala da Mentira

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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� ESCALA PROFISSIONAL 

Group Statistics

15 1,6441 ,12824 ,03311

19 1,7327 ,10429 ,02393

1  Sem crises no
último ano

2  Com crises no
último ano

Controlo_crises 
Controlo das
crises

Nivel_Ajustamento_
profissional  Nível do
ajustamento profissional

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

,051 ,823 -2,224 32 ,033 -,08864 ,03985 -,16982 -,00747

-2,170 26,761 ,039 -,08864 ,04085 -,17250 -,00479

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Ajustamento_
profissional  Nível do
ajustamento profissional

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
 

� ESCALA PSICOSOCIAL GERAL 

Group Statistics

14 1,5941 ,07155 ,01912

20 1,6149 ,04903 ,01096

1  Sem crises no
último ano

2  Com crises no
último ano

Controlo_crises 
Controlo das
crises

Nivel_psicosocial_
geral  Nível
Psicosocial em Geral

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

2,942 ,096 -1,010 32 ,320 -,02085 ,02064 -,06288 ,02118

-,946 21,371 ,355 -,02085 ,02204 -,06664 ,02494

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_psicosocial_
geral  Nível
Psicosocial em Geral

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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ANEXO VII – TESTE T 
 
TERAPIA 
 

� ESCALA AFECTIVA 

Group Statistics

10 1,58 ,036 ,012

22 1,61 ,057 ,012

1  Monoterápia

2  Politerápia

Terapia_Antiepiléptica 
Terapia Antipiléptica

Nivel_escala_afectiva 
Nível da Escala Afectiva

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

2,701 ,111 -1,164 30 ,253 -,023 ,020 -,063 ,017

-1,373 26,323 ,181 -,023 ,017 -,057 ,011

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_escala_afectiva 
Nível da Escala Afectiva

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
� ESCALA DAS CRISES 

Group Statistics

10 1,7800 ,07730 ,02444

22 1,7212 ,09346 ,01993

1  Monoterápia

2  Politerápia

Terapia_Antiepiléptica 
Terapia Antipiléptica

Nivel_Ajustamentos_
crises  Nível dos
ajustamentos das crises

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

,053 ,819 1,733 30 ,093 ,05879 ,03391 -,01047 ,12805

1,864 20,967 ,076 ,05879 ,03154 -,00680 ,12438

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Ajustamentos_
crises  Nível dos
ajustamentos das crises

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
� ESCALA C (ITENS RAROS) 

Group Statistics

10 1,5882 ,09197 ,02908

22 1,6516 ,08571 ,01827

1  Monoterápia

2  Politerápia

Terapia_Antiepiléptica 
Terapia Antipiléptica

Nivel_Escala_C 
Nivel da Escala C

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

,088 ,769 -1,895 30 ,068 -,06335 ,03342 -,13160 ,00491

-1,844 16,412 ,083 -,06335 ,03435 -,13601 ,00932

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Escala_C 
Nivel da Escala C

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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� ESCALA FINANCEIRA 

Group Statistics

10 1,7690 ,17960 ,05679

22 1,8420 ,10712 ,02284

1  Monoterápia

2  Politerápia

Terapia_Antiepiléptica 
Terapia Antipiléptica

Nivel_Estatuto_
Financeiro  Nível do
Estatuto Financeiro

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

2,135 ,154 -1,437 30 ,161 -,07294 ,05075 -,17660 ,03071

-1,192 12,011 ,256 -,07294 ,06121 -,20630 ,06042

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Estatuto_
Financeiro  Nível do
Estatuto Financeiro

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
� ESCALA DA INTELIGÊNCIA 

Group Statistics

10 1,6270 ,07400 ,02340

22 1,6337 ,05125 ,01093

1  Monoterápia

2  Politerápia

Terapia_Antiepiléptica 
Terapia Antipiléptica

Nivel_Escala_
Inteligencia  Nível da
Escala da Inteligência

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

3,391 ,075 -,296 30 ,769 -,00667 ,02250 -,05263 ,03928

-,258 13,085 ,800 -,00667 ,02583 -,06243 ,04908

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Escala_
Inteligencia  Nível da
Escala da Inteligência

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
� ESCALA INTERPESSOAL 

Group Statistics

10 1,8133 ,57955 ,18327

22 1,6280 ,10648 ,02270

1  Monoterápia

2  Politerápia

Terapia_Antiepiléptica 
Terapia Antipiléptica

Nivel_Relacionamento_
interpessoal  Nível do
Relacionamento
Interpessoal

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

6,343 ,017 1,474 30 ,151 ,18533 ,12574 -,07147 ,44212

1,004 9,277 ,341 ,18533 ,18467 -,23053 ,60119

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Relacionamento_
interpessoal  Nível do
Relacionamento
Interpessoal

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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� ESCALA MÉDICO-DOENTE E TERAPÊUTICA 

Group Statistics

10 1,2000 ,08740 ,02764

22 1,2330 ,14585 ,03110

1  Monoterápia

2  Politerápia

Terapia_Antiepiléptica 
Terapia Antipiléptica

Nivel_Medico_Doente_
terapeutica  Nivel do
Relacionamento
Médico-Doente e
terapêutica

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

,162 ,690 -,659 30 ,515 -,03295 ,04999 -,13505 ,06915

-,792 27,394 ,435 -,03295 ,04160 -,11826 ,05235

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Medico_Doente_
terapeutica  Nivel do
Relacionamento
Médico-Doente e
terapêutica

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
 

� ESCALA DA MENTIRA 

Group Statistics

10 1,5209 ,15523 ,04909

22 1,5423 ,12009 ,02560

1  Monoterápia

2  Politerápia

Terapia_Antiepiléptica 
Terapia Antipiléptica

Nivel_Escala_Mentira 
Nível da Escala da Mentira

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

1,062 ,311 -,426 30 ,673 -,02139 ,05020 -,12390 ,08113

-,386 14,115 ,705 -,02139 ,05537 -,14004 ,09727

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Escala_Mentira 
Nível da Escala da Mentira

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
� ESCALA PROFISSIONAL 

Group Statistics

10 1,7109 ,12279 ,03702

22 1,6912 ,12744 ,02781

1  Monoterápia

2  Politerápia

Terapia_Antiepiléptica 
Terapia Antipiléptica

Nivel_Ajustamento_
profissional  Nível do
ajustamento profissional

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

,022 ,882 ,421 30 ,677 ,01971 ,04686 -,07600 ,11541

,426 21,108 ,675 ,01971 ,04630 -,07656 ,11597

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Ajustamento_
profissional  Nível do
ajustamento profissional

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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� ESCALA PSICOSOCIAL GERAL 

Group Statistics

10 1,6095 ,06539 ,02068

22 1,6087 ,05813 ,01239

1  Monoterápia

2  Politerápia

Terapia_Antiepiléptica 
Terapia Antipiléptica

Nivel_psicosocial_
geral  Nível
Psicosocial em Geral

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

1,028 ,319 ,036 30 ,971 ,00083 ,02303 -,04621 ,04787

,034 15,755 ,973 ,00083 ,02411 -,05034 ,05200

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_psicosocial_
geral  Nível
Psicosocial em Geral

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
� ESCALA SUPORTE FAMILIAR 
 

Group Statistics

10 1,5700 ,13265 ,04195

22 1,5345 ,11862 ,02529

1  Monoterápia

2  Politerápia

Terapia_Antiepiléptica 
Terapia Antipiléptica

Nivel_Suporte_Familiar 
Nível do Suporte Familiar

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

,134 ,717 ,756 30 ,455 ,03547 ,04691 -,06033 ,13127

,724 15,835 ,479 ,03547 ,04898 -,06845 ,13939

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_Suporte_Familiar 
Nível do Suporte Familiar

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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ANEXO VIII – CORRELAÇÕES ENTRE ESCALAS 
 
 
 

Correlations

1 ,146 -,106 ,355* -,184 ,025 -,335 ,024 -,090 ,152 -,026

,410 ,551 ,039 ,298 ,887 ,053 ,892 ,611 ,391 ,882

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

,146 1 ,127 -,044 ,062 ,055 -,250 ,158 -,096 ,043 -,165

,410 ,473 ,805 ,729 ,758 ,154 ,371 ,589 ,809 ,352

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

-,106 ,127 1 ,406* ,271 ,425* ,095 ,065 -,057 ,138 ,264

,551 ,473 ,017 ,121 ,012 ,594 ,717 ,750 ,437 ,131

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

,355* -,044 ,406* 1 -,140 ,378* ,058 ,275 ,286 ,075 ,239

,039 ,805 ,017 ,428 ,028 ,743 ,115 ,101 ,672 ,174

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

-,184 ,062 ,271 -,140 1 ,273 ,522** ,034 -,166 -,264 ,182

,298 ,729 ,121 ,428 ,118 ,002 ,849 ,347 ,132 ,304

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

,025 ,055 ,425* ,378* ,273 1 ,004 ,316 -,120 ,029 ,229

,887 ,758 ,012 ,028 ,118 ,980 ,069 ,498 ,871 ,192

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

-,335 -,250 ,095 ,058 ,522** ,004 1 ,075 ,486** -,377* ,158

,053 ,154 ,594 ,743 ,002 ,980 ,673 ,004 ,028 ,373

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

,024 ,158 ,065 ,275 ,034 ,316 ,075 1 ,033 -,288 -,028

,892 ,371 ,717 ,115 ,849 ,069 ,673 ,852 ,098 ,873

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

-,090 -,096 -,057 ,286 -,166 -,120 ,486** ,033 1 -,083 ,114

,611 ,589 ,750 ,101 ,347 ,498 ,004 ,852 ,642 ,520

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

,152 ,043 ,138 ,075 -,264 ,029 -,377* -,288 -,083 1 ,143

,391 ,809 ,437 ,672 ,132 ,871 ,028 ,098 ,642 ,421

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

-,026 -,165 ,264 ,239 ,182 ,229 ,158 -,028 ,114 ,143 1

,882 ,352 ,131 ,174 ,304 ,192 ,373 ,873 ,520 ,421

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Nivel_medio_afectivo 
Nível médio  afectivo

Nivel_Ajustamentos_
crises  Nível dos
ajustamentos das crises

Nivel_Ajustamento_
profissional  Nível do
ajustamento profissional

Nível_Ajustamento_
Psicosocial  Nível
ajuatamento psicosocial
em geral

Nivel_Escala_C  Nivel da
Escala C

Nivel_Escala_Inteligencia 
Nível da Escala da
Inteligência

Nivel_Escala_Mentira 
Nível da Escala da Mentira

Nivel_Estatuto_Financeiro
Nível do Estatuto
Financeiro

Nivel_Relacionamento_
interpessoal  Nível do
Relacionamento
Interpessoal

Nivel_Medico_Doente_
terapeutica  Nivel do
Relacionamento
Médico-Doente e
terapêutica

Nivel_Suporte_Familiar 
Nível do Suporte Familiar

Nivel_medio_
afectivo  Nível
médio  afectivo

Nivel_
Ajustament
os_crises 
Nível dos

ajustamento
s das crises

Nivel_
Ajustamento_
profissional 
Nível do

ajustamento
profissional

Nível_
Ajustamento_
Psicosocial 

Nível
ajuatamento
psicosocial em

geral

Nivel_Escala_
C  Nivel da
Escala C

Nivel_Escala_
Inteligencia 

Nível da Escala
da Inteligência

Nivel_Escala_
Mentira  Nível
da Escala da

Mentira

Nivel_
Estatuto_
Financeiro 
Nível do
Estatuto

Financeiro

Nivel_
Relacionament
o_interpessoal

Nível do
Relacionament
o Interpessoal

Nivel_
Medico_
Doente_

terapeutica
Nivel do
Relaciona
mento
Médico-
Doente e

terapêutica

Nivel_
Suporte_

Familiar  Nível
do Suporte
Familiar

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.  
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6 – Escalas WPSI 
 
WASHINGTON PHYCHOSOCIAL SEIZURE INVENTORY 
(Carl B. Dodrill, 1977) 

ESCALA DE INTELIGÊNCIA 

Data________________________nº________________________  Nome______________________________________________ 
(Versão para Investigação. Curral, R., Palha. A., 1987) 

 
Fazemos a seguir algumas perguntas sobre áreas importantes para as pessoas com problemas de epilepsia. A cada pergunta responda “Sim” ou “Não”, 
conforme o que melhor lhe traduzir os seus sentimentos e comportamentos habituais. Se a resposta for “Sim” cubra o S assim: �. N. Se a resposta for 
“Não” cubra o N da mesma forma: S �. Não ponha um círculo nas respostas. Responda rapidamente e não salte perguntas. Tente não deixar qualquer 
resposta em branco. 
 
 
1 - Sente-se com frequência cansado? S N 
13 - As crises epilépticas impedem-no de conduzir?  S N 
17 - Anda sempre animado?   S N 
23 - Já alguma vez se sentiu tenso ou ansioso?  S N 
29 - No jogo, prefere ganhar em vez de perder?  S N 
37 - Precisa de cuidados psiquiátricos urgentes?   S N 
39 - Estaria noutro tipo de emprego se não sofresse de crises epilépticas?  S N 
44 - Sente que a maior parte das pessoas são falsas?  S N 
50 - Teve alguma vez pena de si mesmo?  S N 
 
51 - A epilepsia priva-o de ter satisfação no trabalho ou no emprego?  S N 
54 - Foi bem aceite pelos seus professores?   S N 
55 - Costuma sentir-se culpado pelos seus pensamentos?   S N 
57 - Habitualmente as pessoas escutam-no?  S N 
65 - As pessoas desiludem-no com frequência?   S N 
67 - A epilepsia arruinou a sua vida?   S N 
71 - A epilepsia impede-o de arranjar um bom emprego? S N 
79 - Sente-se bem sozinho apesar de uma possível crise epiléptica? S N 
80 - Irrita-se facilmente?  S N 
86 - Está desempregado por causa das suas crises epilépticas?  S N 
92 - Tem receio de acidentes? S N 
93 - Sente muitas vezes que os outros tentam aldraba-lo? S N 
94 - Costuma sentir-se tenso ou ansioso?  S N 
100 - Sentem-se diferente ou anormal devido as convulsões? S N 
101 - Recorda-se de ter tido a doença de Quidodzel? S N 
102 - Gostaria de morar mais perto dos transportes públicos? S N 
107 - Em criança, foi muitas vezes castigado sem culpa?  S N 
111 - Receia permanentemente ter uma crise?  S N 
113 - Em criança envolvia-se em muitas brigas?  S N 
115 - Consome em excesso álcool ou drogas?  S N 
121 - Sempre se sentiu perfeitamente bem em todas as situações sociais? S N 
125 - Alguma vez troçaram de si por causa das suas crises? S N 

128 - Ouve vozes quando não está ninguém à sua volta? S N 
129 - Sente-se bem quando sai apesar de uma possível crise? S N 
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WASHINGTON PHYCHOSOCIAL SEIZURE INVENTORY 
(Carl B. Dodrill, 1977) 

AJUSTAMENTO AFECTIVO (A) 
 
Data________________________nº________________________  Nome______________________________________________ 
(Versão para Investigação. Curral, R., Palha. A., 1987) 

 
Fazemos a seguir algumas perguntas sobre áreas importantes para as pessoas com problemas de epilepsia. A cada pergunta responda “Sim” ou “Não”, 
conforme o que melhor lhe traduzir os seus sentimentos e comportamentos habituais. Se a resposta for “Sim” cubra o S assim: �. N. Se a resposta for 
“Não” cubra o N da mesma forma: S �. Não ponha um círculo nas respostas. Responda rapidamente e não salte perguntas. Tente não deixar qualquer 
resposta em branco. 
  
1 - Sente-se com frequência cansado? S N 
5 - Gosta da zona onde está a viver? S N 
8 - Acha que está a perder capacidades mentais? S N 
9 - A sua vida decorre sem problemas?  S N 
10 - Tem problemas de natureza sexual?   S N 
11 - Duma maneira geral consegue pensar com clareza?  S N 
17 - Anda sempre animado?   S N 
19 - Tem dificuldade em se concentrar?   S N 
20 - Tem dificuldade em tomar decisões?  S N 
22 - Duma maneira geral sente-se livre de depressão?  S N 
25 - Tem mais dias bons que maus?  S N 
27 - Sente-se apreensivo com relação ao futuro?  S N 
28 - Está contente com o seu médico e ele trata-o como você gosta? S N 
37 - Precisa de cuidados psiquiátricos urgentes?   S N 
40 - Sente que controla perfeitamente o seu pensamento? SN 
45 - Está satisfeito com a sua vida actual?  S N 
48 - Está geralmente livre de nervosismo e preocupações?  S N 
50 - Teve alguma vez pena de si mesmo?  S N 

55 - Costuma sentir-se culpado pelos seus pensamentos?  S N 
58 - Sente-se capaz de enfrentar qualquer situação?  S N 
59 - Está envolvido em práticas sexuais que lhe causem pesar ou preocupação?          
S      N 
61 - Sente-se geralmente feliz?   S N 
66 - Melindra-se com facilidade?   S N 
77 - Costuma pensar que preferia morrer? S N 
80 - Irrita-se facilmente?  S N 
87 - Tem suficiente autoconfiança? S N 
89 - Tem frequentes ideias de suicídio? S N 
90 - Está livre de dores e sofrimento?  S N 
94 - Costuma sentir-se tenso ou ansioso?  S N 
97 - Sente-se encurralado pela sua vida actual?  S N 
110 - Tem oportunidade de evoluir na sua profissão? S N 
112 - Entra frequentemente em conflito com os outros? S N 
114 - Sente-se normalmente em paz consigo próprio? S N 
118 - Não se preocupa com a sua saúde? S N 

 

 
POR FAVOR CONFIRA PARA TER A CERTEZA DE QUE RESPONDEU A TODAS AS PERGUNTAS. 
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WASHINGTON PHYCHOSOCIAL SEIZURE INVENTORY 
(Carl B. Dodrill, 1977) 

AJUSTAMENTO ÀS CRISES (C) 
 
Data________________________nº________________________  Nome______________________________________________ 
(Versão para Investigação. Curral, R., Palha. A., 1987) 

 
Fazemos a seguir algumas perguntas sobre áreas importantes para as pessoas com problemas de epilepsia. A cada pergunta responda “Sim” ou “Não”, 
conforme o que melhor lhe traduzir os seus sentimentos e comportamentos habituais. Se a resposta for “Sim” cubra o S assim: �. N. Se a resposta for 
“Não” cubra o N da mesma forma: S �. Não ponha um círculo nas respostas. Responda rapidamente e não salte perguntas. Tente não deixar qualquer 
resposta em branco. 
 
 

4 - Preocupa-o o facto das pessoas poderem não gostar de si ou não quererem 

estar consigo após um ataque? S N 

31 - Sente-se revoltado por ter crises epilépticas?  S N 

56 - Está livre de sentir embaraço devido às crises epilépticas?  S N 

67 - A epilepsia arruinou a sua vida?   S N 

75 - Os medicamentos tornam-no menos capaz?  S N 

88 - Pergunta-se, por vezes, se não estará a fazer a medicação errada?S N 

 

 

 

92 - Tem receio de acidentes? S N 

100 - Sente-se diferente ou anormal devido às convulsões? S N 

103 - Tem dificuldade em aceitar as suas crises epilépticas?  S N 

108 - Tem medo de que as pessoas descubram que tem crises? S N 

111 - Receia permanentemente ter uma crise?    S N 

116 - Receia ter uma crise epiléptica numa situação embaraçosa? S N 

117 - Revolta-o ter de tomar medicação para as suas crises? S N 

125 - Alguma vez troçaram de si por causa das suas crises?  S N 

129 - Sente-se bem quando sai apesar de uma possível crise? S N 

 

POR FAVOR CONFIRA PARA TER A CERTEZA DE QUE RESPONDEU A TODAS AS PERGUNTAS. 
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WASHINGTON PHYCHOSOCIAL SEIZURE INVENTORY 
(Carl B. Dodrill, 1977) 

ESTATUTO FINANCEIRO (F) 
 
Data________________________nº________________________  Nome______________________________________________ 
(Versão para Investigação. Curral, R., Palha. A., 1987) 

 
Fazemos a seguir algumas perguntas sobre áreas importantes para as pessoas com problemas de epilepsia. A cada pergunta responda “Sim” ou “Não”, 
conforme o que melhor lhe traduzir os seus sentimentos e comportamentos habituais. Se a resposta for “Sim” cubra o S assim: �. N. Se a resposta for 
“Não” cubra o N da mesma forma: S �. Não ponha um circulo nas respostas. Responda rapidamente e não salte perguntas. Tente não deixar qualquer 
resposta em branco. 
 
 
 
 
 

38 - Tem dinheiro suficiente para fazer a grande maior parte das coisas que quer?    S       N 

42 - Geralmente sente-se descansado ao acordar?  S N 

74 - Sente-se financeiramente seguro? S N 

83 - Tem dinheiro suficiente? S N 

106 - Consegue sustentar o seu modo de vida actual? S N 

119 - Tem dinheiro suficiente para pagar as suas contas?  S N 

131 - Tem dinheiro necessário para o essencial diário?  S N 

 
 
 
 
POR FAVOR CONFIRA PARA TER A CERTEZA DE QUE RESPONDEU A TODAS AS PERGUNTAS. 



181 
 

WASHINGTON PHYCHOSOCIAL SEIZURE INVENTORY 
(Carl B. Dodrill, 1977) 

AJUSTAMENTO PSICOSOCIAL EM GERAL (G) 
Data________________________nº________________________  Nome______________________________________________ 
(Versão para Investigação. Curral, R., Palha. A., 1987) 

 
Fazemos a seguir algumas perguntas sobre áreas importantes para as pessoas com problemas de epilepsia. A cada pergunta responda “Sim” ou “Não”, conforme o que 
melhor lhe traduzir os seus sentimentos e comportamentos habituais. Se a resposta for “Sim” cubra o S assim: �. N. Se a resposta for “Não” cubra o N da mesma 
forma: S �. Não ponha um circulo nas respostas. Responda rapidamente e não salte perguntas. Tente não deixar qualquer resposta em branco. 
 
1 - Sente-se com frequência cansado? S N 
2 - Duma maneira geral teve uma infância feliz? S N 
3 - Precisa de orientação profissional?  S N 
7 - Gosta de reuniões sociais?  S N 
8 - Acha que está a perder capacidades mentais? S N 
9 - A sua vida decorre sem problemas?  S N 
10 - Tem problemas de natureza sexual?   S N 
15 - Tem com frequência problemas de sono?   S N 
16 - O seu futuro profissional é risonho?   S N 
17 - Anda sempre animado?   S N 
20 - Tem dificuldade em tomar decisões?  S N 
22 - Duma maneira geral sente-se livre de depressão?  S N 
24 - Está livre de problemas com a sua família?   S N 
25 - Tem mais dias bons que maus?  S N 
27 - Sente-se apreensivo em relação ao futuro?  S N 
33 - Sente-se útil pelo menos a maior parte do tempo?  S N 
36 - Evita conviver por causa da sua timidez?   S N 
37 - Precisa de cuidados psiquiátricos urgentes?   S N 
39 - Estaria noutro tipo de emprego se não sofresse de crises epilépticas? S N 
40 - Sente que controla perfeitamente o seu pensamento? S N 
41 - Está satisfeito com a sua vida social?  S N 
45 - Está satisfeito com a sua vida actual?  S N 
46 - No dia a dia contacta o bastante com os outros?  S N 
48 - Está geralmente livre de nervosismo e preocupações?  S N 
51 - A epilepsia priva-o de ter satisfação no trabalho ou no emprego? S N 
52 - Está a perder a capacidade de pensar claramente?   S N 
55 - Costuma sentir-se culpado pelos seus pensamentos?   S N 
57 - Habitualmente as pessoas escutam-no?  S N 

58 - Sente-se capaz de enfrentar qualquer situação?  S N 
60 - Preenche a sua vida com actividades do seu interesse?  S N 
61 - Sente-se geralmente feliz?   S N 
63 - É frequente sentir-se inquieto?  S N 
65 - As pessoas desiludem-no com frequência?   S N 
66 - Melindra-se com facilidade?   S N 
69 - Tem amigos em número suficiente?   S N 
71 - A epilepsia impede-o de arranjar um bom emprego? S N 
73 - Tem dificuldades no convívio com os outros? S N 
74 - Sente-se financeiramente seguro? S N 
77 - Costuma pensar que preferia morrer? S N 
79 - Sente-se bem sozinho apesar de uma possível crise epiléptica? S N 
88 - Pergunta-se, por vezes, se não estará a fazer a medicação errada? S N 
89 - Tem frequentes ideias de suicídio? S N 
93 - Sente muitas vezes que os outros tentam aldraba-lo? S N 
94 - Costuma sentir-se tenso ou ansioso?  S N 
96 - Teve um bom relacionamento com a sua mãe? S N 
97 - Sente-se encurralado pela sua vida actual?  S N 
98 - Sente-se ansioso ou pouco à vontade em sociedade? S N 
102 - Gostaria de morar mais perto dos transportes públicos? S N 
105 - Tem constantemente problemas de sono? S N 
111 - Receia permanentemente ter uma crise?  S N 
113 - Em criança envolvia-se em muitas brigas?  S N 
114 - Sente-se normalmente em paz consigo próprio? S N 
124 - Está contente com a sua situação no emprego? S N 
125 - Alguma vez troçaram de si por causa das suas crises? S N 
129 - Sente-se bem quando sai apesar de uma possível crise? S N 
130 - Tem dificuldade em expressar a sua opinião? S N 
132 - Sentia-se em segurança na casa onde cresceu? S N 

 
POR FAVOR CONFIRA PARA TER A CERTEZA DE QUE RESPONDEU A TODAS AS PERGUNTAS. 
WASHINGTON PHYCHOSOCIAL SEIZURE INVENTORY 
(Carl B. Dodrill, 1977) 

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL (I) 
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Data________________________nº________________________  Nome______________________________________________ 
(Versão para Investigação. Curral, R., Palha. A., 1987) 

 
Fazemos a seguir algumas perguntas sobre áreas importantes para as pessoas com problemas de epilepsia. A cada pergunta responda “Sim” ou “Não”, 
conforme o que melhor lhe traduzir os seus sentimentos e comportamentos habituais. Se a resposta for “Sim” cubra o S assim: �. N. Se a resposta for 
“Não” cubra o N da mesma forma: S �. Não ponha um círculo nas respostas. Responda rapidamente e não salte perguntas. Tente não deixar qualquer 
resposta em branco. 
 
  
7 - Gosta de reuniões sociais?  S N 
14 - Duma maneira geral sente-se aceite pelos outros?   S N 
33 - Sente-se útil pelo menos a maior parte do tempo?  S N 
36 - Evita conviver por causa da sua timidez?· S N 
40 - Sente que controla perfeitamente o seu pensamento? S N 
44 - Sente que a maior parte das pessoas são falsas?  S N 
46 - No dia a dia contacta o bastante com os outros?  S N 
49 - Tem alguém em quem possa confiar?  S N 
52 - Está a perder a capacidade de pensar claramente?   S N 
57 - Habitualmente as pessoas escutam-no?  S N 
60 - Preenche a sua vida com actividades do seu interesse?  S N 
65 - As pessoas desiludem-no com frequência?· S N 
69 - Tem amigos em número suficiente?   S N 
73 - Tem dificuldades no convívio com os outros? S N 
78 - Tem um amigo íntimo?· S N 
79 - Sente-se bem sozinho apesar de uma possível crise epiléptica? S N 
82 - Está insatisfeito com a sua vida actual? S N 
93 - Sente muitas vezes que os outros tentam aldraba-lo? S N 
98 - Sente-se ansioso ou pouco à vontade em sociedade? S N 
121 - Sempre se sentiu perfeitamente bem em todas as situações sociais? S N 
122 - Está à vontade com pessoas do sexo oposto? S N 
130 - Tem dificuldade em expressar a sua opinião? S N 
 

 
POR FAVOR CONFIRA PARA TER A CERTEZA DE QUE RESPONDEU A TODAS AS PERGUNTAS. 
WASHINGTON PHYCHOSOCIAL SEIZURE INVENTORY 
(Carl B. Dodrill, 1977) 

ESCALA DA MENTIRA (M) 
 
Data________________________nº________________________  Nome______________________________________________ 
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(Versão para Investigação. Curral, R., Palha. A., 1987) 

 
Fazemos a seguir algumas perguntas sobre áreas importantes para as pessoas com problemas de epilepsia. A cada pergunta responda “Sim” ou “Não”, 
conforme o que melhor lhe traduzir os seus sentimentos e comportamentos habituais. Se a resposta for “Sim” cubra o S assim: �. N. Se a resposta for 
“Não” cubra o N da mesma forma: S �. Não ponha um círculo nas respostas. Responda rapidamente e não salte perguntas. Tente não deixar qualquer 
resposta em branco. 
 
 
9 - A sua vida decorre sem problemas?  S N 

17 - Anda sempre animado?   S N 

23 - Já alguma vez se sentiu tenso ou ansioso?  S N 

29 - No jogo, prefere ganhar em vez de perder?  S N 

35 - Já alguma vez chegou atrasado a um encontro?  S N 

50 - Teve alguma vez pena de si mesmo?  S N 

58 - Sente-se capaz de enfrentar qualquer situação?  S N 

68 - Já sentiu vontade de praguejar?  S N 

76 - Já alguma vez antipatizou com alguém? S N 

121 - Sempre se sentiu perfeitamente bem em todas as situações sociais?   S N 

 
 
 
 
POR FAVOR CONFIRA PARA TER A CERTEZA DE QUE RESPONDEU A TODAS AS PERGUNTAS. 
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WASHINGTON PHYCHOSOCIAL SEIZURE INVENTORY 
(Carl B. Dodrill, 1977) 

AJUSTAMENTO PROFISSIONAL (P) 
Data________________________nº________________________  Nome______________________________________________ 
(Versão para Investigação. Curral, R., Palha. A., 1987) 

 
Fazemos a seguir algumas perguntas sobre áreas importantes para as pessoas com problemas de epilepsia. A cada pergunta responda “Sim” ou “Não”, 
conforme o que melhor lhe traduzir os seus sentimentos e comportamentos habituais. Se a resposta for “Sim” cubra o S assim: �. N. Se a resposta for 
“Não” cubra o N da mesma forma: S �. Não ponha um circulo nas respostas. Responda rapidamente e não salte perguntas. Tente não deixar qualquer 
resposta em branco. 
 
 
 
 
3 - Precisa de orientação profissional?  S N 

15 - Tem com frequência problemas de sono?   S N 

16 - O seu futuro profissional é risonho?   S N 

26 - Mudava de casa se tivesse oportunidade de o fazer?  S N 

34 - Já perdeu algum emprego devido às crises epilépticas?  S N 

39 - Estaria noutro tipo de emprego se não sofresse de crises epilépticas?  S N 

51 - A epilepsia priva-o de ter satisfação no trabalho ou no emprego?  S N 

71 - A epilepsia impede-o de arranjar um bom emprego? S N 

86 - Está desempregado por causa das suas crises epilépticas?  S N 

91 - Deslocar-se causa-lhe problemas? S N 

102 - Gostaria de morar mais perto dos transportes públicos?  S N 

124 - Está contente com a sua situação no emprego? S N 

127 - Está livre de preocupações acerca da sua profissão?  S N 

 
POR FAVOR CONFIRA PARA TER A CERTEZA DE QUE RESPONDEU A TODAS AS PERGUNTAS. 
WASHINGTON PHYCHOSOCIAL SEIZURE INVENTORY 
(Carl B. Dodrill, 1977) 
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ESCALA C (RAROS) (R) 
Data________________________nº________________________  Nome______________________________________________ 
(Versão para Investigação. Curral, R., Palha. A., 1987) 

 
Fazemos a seguir algumas perguntas sobre áreas importantes para as pessoas com problemas de epilepsia. A cada pergunta responda “Sim” ou “Não”, 
conforme o que melhor lhe traduzir os seus sentimentos e comportamentos habituais. Se a resposta for “Sim” cubra o S assim: �. N. Se a resposta for “Não” 
cubra o N da mesma forma: S �. Não ponha um círculo nas respostas. Responda rapidamente e não salte perguntas. Tente não deixar qualquer resposta em 
branco. 
 
 
23 - Já alguma vez se sentiu tenso ou ansioso?  S N  
37 - Precisa de cuidados psiquiátricos urgentes?   S N 
43 - Sente que o seu médico se preocupa consigo, como pessoa?  S N 
50 - Teve alguma vez pena de si mesmo?  S N 
53 - Sente-se completamente à vontade com o seu médico?  S N 
64 - Gosta do seu médico?  S N 
68 - Já sentiu vontade de praguejar?  S N 
70 - Alguma vez foi operado devido à epilepsia?  S N 
76 - Já alguma vez antipatizou com alguém? S N 
99 - Já alguma vez se zangou com alguém? S N 
101 - Recorda-se de ter tido a doença de Quidodzel? S N 
107 - Em criança, foi muitas vezes castigado sem culpa?  S N 
109 - Costuma ter vontade de ferir os outros? S N 
115 - Consome em excesso álcool ou drogas?  S N 
120 - Sentia que os seus pais se preocupavam consigo? S N 
123 - Desagradam-lhe muito as pessoas que também tem crises?  S N 
128 - Ouve vozes quando não está ninguém à sua volta? S N 
 
 
 
POR FAVOR CONFIRA PARA TER A CERTEZA DE QUE RESPONDEU A TODAS AS PERGUNTAS. 
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WASHINGTON PHYCHOSOCIAL SEIZURE INVENTORY 
(Carl B. Dodrill, 1977) 

SUPORTE FAMILIAR (S) 
 
Data________________________nº________________________  Nome______________________________________________ 
(Versão para Investigação. Curral, R., Palha. A., 1987) 

 
Fazemos a seguir algumas perguntas sobre áreas importantes para as pessoas com problemas de epilepsia. A cada pergunta responda “Sim” ou “Não”, 
conforme o que melhor lhe traduzir os seus sentimentos e comportamentos habituais. Se a resposta for “Sim” cubra o S assim: �. N. Se a resposta for 
“Não” cubra o N da mesma forma: S �. Não ponha um círculo nas respostas. Responda rapidamente e não salte perguntas. Tente não deixar qualquer 
resposta em branco. 
 
 

2 - Duma maneira geral teve uma infância feliz? S N 

12 - Alguma vez fugiu de casa?   S N 

24 - Está livre de problemas com a sua família?   S N 

47 - Em criança teve dificuldade em fazer amigos?   S N 

54 - Foi bem aceite pelos seus professores?   S N 

85 - Os seus pais discutiam com frequência durante a sua infância e adolescência? S N 

96 - Teve um bom relacionamento com a sua mãe? S N 

107 - Em criança, foi muitas vezes castigado sem culpa?  S N 

113 - Em criança envolvia-se em muitas brigas?  S N 

120 - Sentia que os seus pais se preocupavam consigo? S N 

132 - Sentia-se em segurança na casa onde cresceu? 

 
POR FAVOR CONFIRA PARA TER A CERTEZA DE QUE RESPONDEU A TODAS AS PERGUNTAS. 
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WASHINGTON PHYCHOSOCIAL SEIZURE INVENTORY 
(Carl B. Dodrill, 1977) 

RELACIONAMENTO MÉDICO-DOENTE E TERAPÊUTICA (T) 
 
Data________________________nº________________________  Nome______________________________________________ 
(Versão para Investigação. Curral, R., Palha. A., 1987) 

 
Fazemos a seguir algumas perguntas sobre áreas importantes para as pessoas com problemas de epilepsia. A cada pergunta responda “Sim” ou “Não”, 
conforme o que melhor lhe traduzir os seus sentimentos e comportamentos habituais. Se a resposta for “Sim” cubra o S assim: �. N. Se a resposta for 
“Não” cubra o N da mesma forma: S �. Não ponha um círculo nas respostas. Responda rapidamente e não salte perguntas. Tente não deixar qualquer 
resposta em branco. 
 
 

18 - O seu médico entende completamente todos os seus problemas físicos? S N 

43 - Sente que o seu médico se preocupa consigo, como pessoa?  S N 

53 - Sente-se completamente à vontade com o seu médico?   S N 

62 - Tem, com frequência, dificuldades de lembrar-se de tomar a medicação? S N 

63 - É frequente sentir-se inquieto?  S N 

64 - Gosta do seu médico?  S N 

72 - Acha que as suas crises epilépticas estão a ser controladas devidamente? S      N 

104 - Seria capaz de pensar mais claramente se não tomasse medicação para as crises epilépticas?  S    N 

 
 
POR FAVOR CONFIRA PARA TER A CERTEZA DE QUE RESPONDEU A TODAS AS PERGUNTAS. 
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WASHINGTON PHYCHOSOCIAL SEIZURE INVENTORY 
(Carl B. Dodrill, 1977) 
Data________________________nº________________________  Nome______________________________________________ 
(Versão para Investigação. Curral, R., Palha. A., 1987) 

 
Fazemos a seguir algumas perguntas sobre áreas importantes para as pessoas com problemas de epilepsia. A cada pergunta responda “Sim” ou “Não”, 
conforme o que melhor lhe traduzir os seus sentimentos e comportamentos habituais. Se a resposta for “Sim” cubra o S assim: �. N. Se a resposta for 
“Não” cubra o N da mesma forma: S �. Não ponha um circulo nas respostas. Responda rapidamente e não salte perguntas. Tente não deixar qualquer 
resposta em branco. 
 
 

1. Sente-se com frequência cansado? S N 
2. Duma maneira geral teve uma infância feliz? S N 
3. Precisa de orientação profissional?  S N 
4. Preocupa-o o facto das pessoas poderem não gostar de si ou não quererem estar 

consigo após um ataque? S N 
5. Gosta da zona onde está a viver? S N 
6. É-lhe difícil tomar a medicação que lhe é receitada nos horários que lhes são 

recomendados?  S N 
7. Gosta de reuniões sociais?  S N 
8. Acha que está a perder capacidades mentais? S N 
9. A sua vida decorre sem problemas?  S N 
10. Tem problemas de natureza sexual?   S N 

 
11. Duma maneira geral consegue pensar com clareza?  S N 
12. Alguma vez fugiu de casa?   S N 
13. As crises epilépticas impedem-no de conduzir?  S N 
14. Duma maneira geral sente-se aceite pelos outros?   S N 
15. Tem com frequência problemas de sono?   S N 
16. O seu futuro profissional é risonho?   S N 
17. Anda sempre animado?   S N 
18. O seu médico entende completamente todos os seus problemas físicos? S N 
19. Tem dificuldade em se concentrar?   S N 

 
20. Tem dificuldade em tomar decisões?  S N 
21. Já alguma vez consultou um psicólogo ou um psiquiatra?  S N 
22. Duma maneira geral sente-se livre de depressão?  S N 
23. Já alguma vez se sentiu tenso ou ansioso?  S N 
24. Está livre de problemas com a sua família?   S N 
25. Tem mais dias bons que maus?  S N 
26. Mudava de casa se tivesse oportunidade de o fazer?  S N 

 
27. Sente-se apreensivo com relação ao futuro?  S N 

28. Está contente com o seu médico e ele trata-o como você gosta?  S N 
29. No jogo, prefere ganhar em vez de perder?  S N 
30. Aceita as limitações que as crises epilépticas lhe impõe?  S N 

 
31. Sente-se revoltado por ter crises epilépticas?  S N 
32. A medicação afecta o seu aspecto físico?  S N 
33. Sente-se útil pelo menos a maior parte do tempo?  S N 
34. Já perdeu algum emprego devido às crises epilépticas?  S N 
35. Já alguma vez chegou atrasado a um encontro?  S N 
36. Evita conviver por causa da sua timidez?   S N 
37. Precisa de cuidados psiquiátricos urgentes?   S N 
38. Tem dinheiro suficiente para fazer a grande maior parte das coisas que quer? S N 
39. Estaria noutro tipo de emprego se não sofresse de crises epilépticas?  S N 
40. Sente que controla perfeitamente o seu pensamento? S N 

 
41. Está satisfeito com a sua vida social?  S N 
42. Geralmente sente-se descansado ao acordar?  S N 
43. Sente que o seu médico se preocupa consigo, como pessoa?  S N 
44. Sente que a maior parte das pessoas são falsas?  S N 
45. Está satisfeito com a sua vida actual?  S N 
46. No dia a dia contacta o bastante com os outros?  S N 
47. Em criança teve dificuldade em fazer amigos?   S N 
48. Está geralmente livre de nervosismo e preocupações?  S N 
49. Tem alguém em quem possa confiar?  S N 
50. Teve alguma vez pena de si mesmo?  S N 

 
51. A epilepsia priva-o de ter satisfação no trabalho ou no emprego?  S N 
52. Está a perder a capacidade de pensar claramente?   S N 
53. Sente-se completamente à vontade com o seu médico?   S N 
54. Foi bem aceite pelos seus professores?   S N 
55. Costuma sentir-se culpado pelos seus pensamentos?   S N 
56. Está livre de sentir embaraço devido às crises epilépticas?   S N 
57. Habitualmente as pessoas escutam-no?  S N 
58. Sente-se capaz de enfrentar qualquer situação?  S N 

(continua…) 
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59. Está envolvido em práticas sexuais que lhe causem pesar ou preocupação? S N 
60. Preenche a sua vida com actividades do seu interesse?  S N 

 
61. Sente-se geralmente feliz?   S N 
62. Tem, com frequência, dificuldades de lembrar-se de tomar a medicação? S N 
63. É frequente sentir-se inquieto?  S N 
64. Gosta do seu médico?  S N 
65. As pessoas desiludem-no com frequência?   S N 
66. Melindra-se com facilidade?   S N 
67. A epilepsia arruinou a sua vida?   S N 
68. Já sentiu vontade de praguejar?  S N 
69. Tem amigos em número suficiente?   S N 
70. Alguma vez foi operado devido à epilepsia?  S N 

 
71. A epilepsia impede-o de arranjar um bom emprego? S N 
72. Acha que as suas crises epilépticas estão a ser controladas devidamente? S     N 
73. Tem dificuldades no convívio com os outros? S N 
74. Sente-se financeiramente seguro? S N 
75. Os medicamentos tornam-no menos capaz?  S N 
76. Já alguma vez antipatizou com alguém? S N 
77. Costuma pensar que preferia morrer? S N 
78. Tem um amigo íntimo? S N 
79. Sente-se bem sozinho apesar de uma possível crise epiléptica? S N 
80. Irrita-se facilmente?  S N 

 
81. Costuma ter excesso de trabalho? S N 
82. Está insatisfeito com a sua vida actual? S N 
83. Tem dinheiro suficiente? S N 
84. Diz sempre a verdade?  S N  
85. Os seus pais discutiam com frequência durante a sua infância e adolescência? S N 
86. Está desempregado por causa das suas crises epilépticas?  S N 
87. Tem suficiente auto-confiança? S N 
88. Pergunta-se, por vezes, se não estará a fazer a medicação errada? S N 
89. Tem frequentes ideias de suicídio? S N 

 
90. Está livre de dores e sofrimento?  S N 
91. Deslocar-se causa-lhe problemas? S N 
92. Tem receio de acidentes? S N 
93. Sente muitas vezes que os outros tentam aldraba-lo? S N 
94. Costuma sentir-se tenso ou ansioso?  S N 
95. Sente-se à vontade quando diz aos outros que tem crises?  S N 
96. Teve um bom relacionamento com a sua mãe? S N 
97. Sente-se encurralado pela sua vida actual?  S N 
98. Sente-se ansioso ou pouco à vontade em sociedade? S N 
99. Já alguma vez se zangou com alguém? S N 
100. Sente-se diferente ou anormal devido às convulsões? S N 
101. Recorda-se de ter tido a doença de Quidodzel? S N 
102. Gostaria de morar mais perto dos transportes públicos? S N 
103. Tem dificuldade em aceitar as suas crises epilépticas? S N 
104. Seria capaz de pensar mais claramente se não tomasse medicação para as crises 

epilépticas?  S   N 

105. Tem constantemente problemas de sono? S N 
106. Consegue sustentar o seu modo de vida actual? S N 
107. Em criança, foi muitas vezes castigado sem culpa?  S N 
108. Tem medo de que as pessoas descubram que tem crises? S N 
109. Costuma ter vontade de ferir os outros? S N 

 
110. Tem oportunidade de evoluir na sua profissão? S N 
111. Receia permanentemente ter uma crise?  S N 
112. Entra frequentemente em crise com os outros? S N 
113. Em criança envolvia-se em muitas brigas?  S N 
114. Sente-se normalmente em paz consigo próprio? S N 
115. Consome em excesso álcool ou drogas?  S N 
116. Receia ter uma crise epiléptica numa situação embaraçosa? S N 
117. Revolta-o ter de tomar medicação para as suas crises? S N 
118. Não se preocupa com a sua saúde? S N 
119. Tem dinheiro suficiente para pagar as suas contas?  S N 

 
120. Sentia que os seus pais se preocupavam consigo? S N 
121. Sempre se sentiu perfeitamente bem em todas as situações sociais? S N 
122. Está à vontade com pessoas do sexo oposto? S N 
123. Desagradam-lhe muito as pessoas que também tem crises?  S N 
124. Está contente com a sua situação no emprego? S N 
125. Alguma vez troçaram de si por causa das suas crises? S N 
126. O seu médico tem sempre tempo para o ouvir? S N 
127. Está livre de preocupações acerca da sua profissão?  S N 
128. Ouve vozes quando não está ninguém à sua volta? S N 
129. Sente-se bem quando sai apesar de uma possível crise? S N 
130. Tem dificuldade em expressar a sua opinião? S N 

 
131. Tem dinheiro necessário para o essencial diário?  S N 
132. Sentia-se em segurança na casa onde nasceu? S  N 
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