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Os homens pensam que a epilepsia é divina 

 meramente porque não a compreendem. 

 Se eles denominassem divina qualquer coisa que 

não compreendem, não haveria fim para as 

coisas divinas.  

Hipócrates 



 

RESUMO 

 

A epilepsia é uma doença definida como uma descarga elétrica excessiva 
desorganizada no cérebro. Mesmo com o desenvolvimento econômico e as melhorias 
nos serviços de saúde em todo o mundo, estima-se que 50 milhões de pessoas 
tenham epilepsia atualmente. É uma das doenças neurológicas mais prevalentes, 
mesmo assim, ela ainda é cercada por preconceitos, estigmas, falta de consciência e 
atitudes errôneas da população para com a doença. O objetivo deste estudo foi avaliar 
e comparar o conhecimento sobre epilepsia de estudantes da área da saúde de 
diferentes países: Brasil, Argentina, Portugal, Estados Unidos e África do Sul. Os 
alunos foram convidados a preencher um questionário de conhecimento sobre a 
epilepsia, composto por 55 itens relacionados aos aspectos médicos e sociais da 
doença. Participaram do estudo 102 alunos, 62,2% do sexo feminino. A pontuação 
total média obtida pelos avaliados foi de 36,9 (de 55 pontos possíveis) e os estudantes 
portugueses apresentaram valores significantemente mais altos que os norte-
americanos (p=0,025). Em relação aos aspectos médicos, em média, os estudantes 
acertaram 63,8% das questões, e os alunos de Portugal apresentaram médias 
significantemente mais altas que os dos Estados Unidos (p=0.0007). As questões com 
menores percentuais de acerto diziam respeito à fisiopatologia, medicação e 
tratamento da doença. Não houve diferença entre os escores obtidos pelos alunos de 
cada país nos aspectos sociais da doença, e o percentual de acerto, em média, foi de 
65,2%. As questões com maior percentual de erros tratavam da prática esportiva e 
laboral, procedimentos em caso de convulsão e capacidade de dirigir veículos. O 
conhecimento geral de estudantes concluintes da área da saúde sobre epilepsia foi 
considerado baixo, entretanto, em relação aos aspectos médicos da doença, os 
alunos do Brasil e de Portugal exibiram conhecimento ligeiramente superior. A 
mudança na maneira de ver e tratar as pessoas com epilepsia traz como 
consequência o aumento das oportunidades para essas pessoas nos diferentes 
setores da sociedade. Assim, a qualificação profissional pode contribuir para uma 
sociedade mais justa e tolerante, na qual as diferenças são respeitadas.  
 
  
Palavras-chave: epilepsia; estudantes universitários; conhecimento. 



 

ABSTRACT 

 

Epilepsy is a disorder defined as an excessive disorganized electrical discharge in the 
brain. Even with economic development and improvements in health care around the 
world, it is estimated that nowadays 50 million people have epilepsy. It is one of the 
most prevalent neurological diseases, yet it is still surrounded by prejudice, stigma, 
lack of awareness and wrong attitudes of the population towards the disease. The aim 
of this study was to evaluate and compare the knowledge about epilepsy in health 
students from different countries: Brazil, Argentina, Portugal, United States and South 
Africa. Students were asked to complete a survey regarding knowledge about epilepsy, 
composed by 55 items related to medical and social aspects of the disease. One 
hundred and two students participated, 62.2% of them were female. The total average 
score was 36.9 (out of a possible score of 55) and Portuguese students had 
significantly higher values than the American ones (p=0.025). Regarding the medical 
aspects, on average, students hit 63.8% of the questions and the students from 
Portugal had significantly higher average than the ones from the United States 
(p=0.0007). Statements with lower percent of correct answers were about 
pathophysiology, medication and treatment of the disease. There were no differences 
between the scores obtained by the students of each country in the social aspects of 
the disease, and the percentage of correct answers was 65.2% on average. 
Statements with higher percent of mistakes were about sports practice, labor, 
proceedings in case of convulsion and ability to drive vehicles. General knowledge of 
senior health students about epilepsy was considered low, however, regarding the 
medical aspects of the disease, students from Brazil and Portugal exhibited a slightly 
superior knowledge. Changing the way of seeing and treating people with epilepsy 
brings as a consequence increased opportunities for these people in different sectors 
of society. Thus, qualification can contribute to a fairer and more tolerant society in 
which differences are respected. 
 
Keywords: epilepsy; university students; knowledge. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A epilepsia é uma doença neurológica comum (FALAVIGNA et al., 2009). 

Segundo a classificação internacional das crises epilépticas (ILAE, 1981), ela é 

definida como uma descarga elétrica excessiva desorganizada no cérebro, que pode 

ser dividida em três grupos de crises: parciais ou focais, generalizadas e crises não 

classificáveis (FALAVIGNA et al., 2009).  

As crises parciais ou focais são caracterizadas clinicamente pelo exame 

eletroencefalograma, através da ativação de uma parte do cérebro, sendo 

subdivididas em crises parciais simples quando há preservação da consciência; e 

crises parciais complexas quando há comprometimento da mesma (ILAE, 1981).  

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

amplas aéreas de ambos os hemisférios cerebrais e, são consideradas não 

classificáveis as crises que não se enquadram nos dois subtipos anteriores (ILAE, 

1981). 

O diagnóstico da epilepsia geralmente depende da descrição das crises pelo 

paciente, por parentes ou por testemunhas. Dessa forma, a história e o exame clínico 

são fundamentais (ILAE, 1981). 

A Organização Mundial da Saúde, estima que 8 em cada 1000 pessoas em 

todo o mundo tenham epilepsia, e a prevalência desta doença em países em 

desenvolvimento é mais elevada quando comparada com países desenvolvidos. 

Mesmo com o desenvolvimento econômico e as melhorias nos serviços de saúde em 

todo o mundo, estima-se que 50 milhões de pessoas tenham epilepsia atualmente 

(WHO, 2001; WHO, 2012; NENI et al., 2010).  

Na Ásia, por ser um continente composto por países heterogêneos e recursos 

limitados, há grande variação da prevalência de epilepsia: de 1,5 a 14/1000 pessoas, 

enquanto que na África esse número pode chegar a 15/1000 pessoas, e na América 

Latina, são 18/1000 pessoas (NENI et al., 2010). 

O Ministério da Saúde não possui estudos sobre a prevalência e a incidência 

da epilepsia no Brasil. Estudo realizado em São José do Rio Preto, interior de São 
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Paulo, denominado Urban Prevalence of Epilepsy, detectou a prevalência de 18,6 

casos por 1.000 habitantes na cidade (BORGES et al, 2004). 

Embora a epilepsia seja uma das patologias neurológicas mais prevalentes, ela 

ainda é cercada por preconceitos, estigmas, falta de consciência e atitudes errôneas 

da população para com a doença (DOUGHTY et al., 2003; FALAVIGNA et al., 2009; 

FONSECA et al., 2004; GOLDSTEIN et al., 1997; GOEL et al., 2013; KABIR et al.2005; 

NENI et al., 2010; TEDRUS et al., 2007). 

Diferentes autores observaram que grande parte da discriminação é motivada 

pela ideia equivocada de atribuir a impotência, fragilidade e a deficiência mental aos 

pacientes epiléticos, além do medo de testemunhar e ter que lidar com as causas e 

sintomas da doença (DOUGHTY et al., 2003; FALAVIGNA et al., 2009; GOEL et al., 

2013; KABIR et al., 2005; RAHMAN, 2005; TEDRUS et al., 2007). 

Embora as causas da atitude preconceituosa das pessoas para com a doença 

sejam complexas, a falta de conhecimento sobre a epilepsia tem sido considerada um 

grande determinante para a rejeição social contra os epiléticos (NENI et al., 2010; 

RAHMAN, 2005). 

Segundo Fonseca, et al (2004), muitas vezes a rejeição inicia-se na infância. 

Pode estar associada com a falta de conhecimento dos pais e/ou crenças de 

antepassados de que as crises poderiam ser causadas por efeitos de bruxarias ou 

feitiços (KABIR et al., 2005; RAHMAN, 2005).  

As consequências da epilepsia em termos de morbidade, mortalidade, 

qualidade de vida e estigma diferem em torno do mundo, e podem estar diretamente 

relacionadas à cultura, ao desenvolvimento econômico, aspectos sociais e recursos 

destinados à saúde (JARVIE et al,1993a; NENI et al., 2010). 

Alguns estudos científicos foram realizados para identificar o conhecimento, o 

comportamento e as crenças das pessoas quanto à epilepsia (DOUGHTY et al., 2003; 

FALAVIGNA et al., 2009; FONSECA et al., 2004; GOEL et al., 2013; GOLDSTEIN et 

al., 1997; KABIR et al., 2005; RAHMAN, 2005; TEDRUS et al., 2007; THOMAS et al, 

2002; YOUNG et al., 2002), e alguns estudos avaliaram futuros profissionais da área 

da saúde (FALAVIGNA et al., 2009; FONSECA et al., 2004; KABIR et al., 2005; 

RAHMAN, 2005; TEDRUS et al., 2007; YOUNG et al., 2002). 
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De acordo com Rahman (2005) os estudantes universitários representam uma 

parte da sociedade com níveis elevados de conhecimento, com grande potencial de 

se tornarem modelos para a sociedade e contribuírem para o crescimento do país.  

É importante que eles tenham o correto conhecimento e atitudes adequadas 

perante o indivíduo com epilepsia, visto que esses futuros profissionais são 

importantes vetores de informação (FALAVIGNA et al., 2009). 

A ocorrência de epilepsia muitas vezes é considerada condição de 

agravamento de transtornos motores, psicológicos ou impedimento para inclusão do 

paciente nos diferentes meios sociais (FONSECA et al., 2004). Isto pode ter origem 

no desconhecimento do tema pela população, e por parte dos profissionais de saúde.  

Dessa forma, é evidente a necessidade de se compreender os motivos que 

levam à baixa inclusão social destes pacientes e, o conhecimento dos futuros 

profissionais de saúde sobre a epilepsia, pode ser um deles. Esse dado possibilitará 

traçar estratégias de melhorias na formação profissional, que refletirão no maior 

conhecimento e inclusão dos pacientes com epilepsia por parte da sociedade. 

Diversos autores realizaram estudos com esta finalidade (DOUGHTY et al., 2003; 

FALAVIGNA et al., 2009; FONSECA et al., 2004), mas nenhum estudo até o momento 

comparou as respostas de sujeitos universitários provenientes de diferentes culturas 

abordando aspectos médicos e sociais. 

O objetivo deste estudo foi avaliar e comparar o conhecimento sobre aspectos 

fisio- patológicos, sociais e ligados ao manejo clínico da epilepsia entre universitários 

de diferentes países (Brasil, Portugal, África do Sul, Argentina e Estados Unidos da 

América) concluintes de cursos de graduação em saúde. 
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2 METODOLOGIA 

 

 

2.1 Tipo de estudo  

  

Estudo transversal exploratório descritivo, de cunho quantitativo e multicêntrico 

envolvendo universitários concluintes de cursos de graduação na área da saúde de 

diferentes países (Brasil, Portugal, África do Sul, Argentina e Estados Unidos da 

América). 

 

2.2 Características da amostra 

  

Foram convidados a participar desta pesquisa todos os alunos concluintes dos 

cursos de graduação da área da saúde de cada centro participante. A relação dos 

países, universidades e respectivos cursos participantes segue abaixo: 

Brasil, cidade de São Paulo - UNASP (Centro Universitário Adventista de São 

Paulo) campus São Paulo. 

Educação Física; 

Enfermagem;  

Fisioterapia;  

Nutrição;   

Psicologia. 

  

Argentina, cidade Libertador San Martin - Universidade Adventista Del Plata 

Biologia; 

 Ciências Médicas; 

Cinesiologia; 

Enfermagem; 

Medicina; 

Nutrição. 
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Portugal, cidade de Aveiro - Universidade de Aveiro 

Biologia; 

Biomedicina Molecular; 

Biotecnologia; 

Ciências Biomédicas; 

Ciências da fala; 

Enfermagem; 

Fisioterapia; 

Gerontologia; 

Métodos biomoleculares; 

Psicologia da saúde e reabilitação; 

Psicologia; 

Radiologia. 

 

 Estados Unidos, cidade da Califórnia - La Sierra University 

 Ciências da saúde; 

 Ciências do exercício. 

  

África do Sul, cidade de Somerset West - Helderberg College 

 Psicologia. 

  

Os alunos foram convidados a participar da pesquisa de acordo com os critérios 

listados a seguir: 

  

2.2.1 Critérios de Inclusão 

 

- Ser aluno regularmente matriculado em um dos cursos da área da saúde dos 

centros acima descrito; 

- Estar matriculado no último ano do curso; 

- Concordar com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

(Anexos A, B, C, D ou E); 
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- Ter preenchido todas as 55 questões do questionário. 

 

2.2.2 Critérios de Exclusão 

 

- Ser aluno de cursos que não sejam da área da saúde; 

- Solicitação do aluno para retirá-lo da pesquisa; 

- Questionários que não foram totalmente preenchidos; 

- Questionários preenchidos por estudante não concluínte. 

 

 

2.3 Materiais e Método  

 

2.3.1 Materiais 

 

2.3.1.1 Questionário  

  

O instrumento utilizado para esta pesquisa, Epilepsy Knowledge Questionnaire 

- EKQ (ANEXO H), é um questionário de conhecimento sobre a epilepsia desenvolvido 

por Jarvie, et al (1993a). Suas propriedades psicométricas já foram avaliadas (JARVIE 

et al., 1993a; JARVIE et al., 1993b) e já foi utilizado em outras pesquisas (DOUGHTY 

et al., 2003; GOLDSTEIN et al., 1997).  

Os estudos de validação do EKQ fornecem fortes evidências da aplicabilidade 

prática deste instrumento para quantificar o conhecimento sobre a epilepsia, inclusive 

em programas educacionais (JARVIE et al., 1993a). 

O questionário é composto por 55 itens (34 para avaliar o conhecimento de 

aspectos médicos da epilepsia e 21 sobre o conhecimento de aspectos sociais), e em 

54 deles os participantes devem responder “verdadeiro” ou “falso” à afirmação feita. 

Há também uma questão do tipo múltipla escolha, a respeito da prevalência da 

doença.  
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Além das 55 questões, foram agregadas ao instrumento questões introdutórias 

que permitissem conhecer melhor os participantes da pesquisa, referente à percepção 

individual de rendimento universitário e familiaridade com o tema “epilepsia”. 

  

2.3.1.2 Tradução do Questionário 

  

 O processo de tradução da versão original em inglês foi feito e revisado pelos 

pesquisadores envolvidos na pesquisa em cada centro, seguido da retradução e 

correção semântica.  

 O instrumento de pesquisa, é fornecido em publicação do autor, que autoriza 

seu uso em diferentes países (JARVIE et al, 1993a).  

 Priorizou-se a qualidade do processo de tradução, reduzindo a probabilidade 

de erros e interpretações que divergissem do texto original. As etapas de tradução da 

versão original para o português e o espanhol, não apresentaram dificuldades. A 

equivalência conceitual foi obtida facilmente nas duas versões. As comparações entre 

traduções e retraduções resultaram apenas em adaptações culturais referentes às 

expressões idiomáticas e coloquiais (FILHO et al, 2010; GALVÃO et al, 2004). 

 O instrumento foi aplicado na língua oficial de cada país: Português (Brasil e 

Portugal - ANEXO F), Espanhol (Argentina - ANEXO G) e Inglês (Estados Unidos e 

África do Sul - ANEXO H). As respostas foram corrigidas conforme gabarito (ANEXO 

I).  

 

 

2.3.2 Método 

 

 Após aprovação do projeto pelas instâncias éticas de cada país (Comitê de 

Ética em Pesquisa - Brasil (ANEXO J); Instituional Review Board, Estados Unidos 

(ANEXO K); Comissão Acadêmica - Portugal (ANEXO L); Comisión Académica - 

Argentina (ANEXO M); Research & Development Committee - África do Sul (ANEXO 

N), e pela banca de qualificação (em 09 de dezembro de 2014) foi dado o início ao 

estudo, iniciando pela seleção da amostra, conforme as etapas a seguir: 
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1ª etapa: Contato com os representantes de cada país para a coleta dos e- 

mails dos alunos concluintes da área da saúde. 

2ª etapa: Cadastros dos e-mails na plataforma de pesquisa on line “Survey 

Monkey”. 

3ª etapa: Envio do convite e TCLE (ANEXOS A, B e C) para a participação do 

estudo, através da plataforma de pesquisa, para o e-mail de cada estudante. Em caso 

de resposta positiva, o estudante recebia um link contendo o instrumento de pesquisa. 

4ª etapa: Somente nos ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA a pesquisa foi 

conduzida utilizando-se o questionário em forma de papel. Cada participante recebeu 

uma cópia do instrumento no início de uma das aulas, com orientações sobre o 

preenchimento individual do mesmo. O questionário foi preenchido individualmente 

em sala de aula pelo participante, que o devolveu ao parceiro ao final da aula. 

Como forma de agradecimento aos participantes, as respostas corretas do 

questionário foram disponibilizadas por e-mail aos participantes. Este ato também teve 

como objetivo disseminar o conhecimento e melhorar a perspectiva da qualidade de 

acolhimento às pessoas com epilepsia. 

As respostas foram tabuladas e a análise foi feita com auxílio do software SPSS 

v.22 para Windows. Os dados foram analisados com estatística descritiva. A 

comparação dos resultados das questões do instrumento entre os países foi feita 

através da análise de variância (one-way ANOVA) com post hoc de Tukey, com nível 

de significância fixado em 0,05. 
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3 RESULTADOS 

 

Foram convidados a participar do estudo 570 estudantes concluintes dos 

cursos da saúde:  228 do Brasil, 186 da Argentina, 87 de Portugal, 28 do ESTADOS 

UNIDOS DA AMÉRICA e 41 da África do Sul.  Somente 102 alunos concordaram em 

participar, representando 17,9% do total. 

 

3.1 Caracterizações dos participantes 

  

Os países representados na amostra deste estudo, bem como dados dos 

participantes quanto ao gênero e idade encontram-se na Tabela 1 a seguir. 

Participaram da pesquisa 41 estudantes concluintes de cursos da área da saúde do 

Brasil, 15 da Argentina, 18 de Portugal e 28 dos ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA.  

A universidade da África do Sul foi excluída da análise devido à pequena 

quantidade de participantes, apenas 5 estudantes desse centro responderam à 

pesquisa, e dentre eles, somente 1 era da área da saúde (Psicologia). 

As médias de idade da amostra estudada nos diversos países variaram entre 

23,8 e 27,2 anos, e houve maior predominância do gênero feminino, especialmente 

no Brasil e em Portugal. 

 

Tabela 1- Distribuição das características dos participantes da pesquisa (Idade, 

Sexo e Países) 

País N % 
Idade 

(Anos) 

Gênero 

(nF/nM) 

Gênero   

(%F / %M) 

BRASIL 41 40,2 27,2 ± 7,4 33 / 8 80,5 / 19,5 

ARGENTINA 15 14,7 24,1 ± 2,5 8 / 7 53,3 / 46,7 

PORTUGAL 18 17,6 24,6 ± 8,4 15 / 13 72,2 / 27,8 

ESTADOS 

UNIDOS DA 

AMERICA 

28 27,5 23,8 ± 3,9 12 / 14 / NI: 2 42,9 / 50,0 / NI: 7,1 

Dados apresentados como médias ± desvios-padrão, F= feminino, M= masculino, NI = não informado. 
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A lista dos cursos de cada centro, a percepção do rendimento acadêmico dos 

alunos e o conhecimento básico em epilepsia por país encontram-se na tabela 2.  

Os cursos de Nutrição, Psicologia, Fisioterapia, Enfermagem e Educação 

Física foram os mais representados. 

No geral, a maior parte dos estudantes consideraram baixo seu conhecimento 

sobre epilepsia, porém ao analisarmos cada país de forma separada, notamos que no 

Brasil e em Portugal a maioria dos estudantes classificou seu conhecimento como 

mediano.  
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Tabela 2- Distribuição das respostas segundo auto- avaliação do rendimento 

acadêmico e conhecimento dos participantes da pesquisa sobre epilepsia. 

 

País 
(n) 

n (%) Cursos  % Rend. Acadêmico 
(%) 

Conhecimento em 
Epilepsia (%) 

Brasil 
(41) 40,2% 

Nutrição 19,5 Regular 14,6 Baixo 41,5 

Fisioterapia 22 Bom 65,9 Médio  46,3 

Enfermagem 14,6 Muito bom 19,5 Alto 12,2 

Psicologia 17,1     

Educação Física 26,8     

Argentina 
(15) 14,7% 

Enfermagem 40 Regular 13,3       Baixo 53,3% 

Medicina 26,7 Bom 60,0 Médio  40,0% 

Biologia 6,7 Muito bom 26,7 Alto 6,7% 

Ciências Biomédicas 6,7     

Cinesiologia 13,3     

    Ausente 6,7         

Portugal 
(18) 17,6% 

Fisioterapia 5,6 Regular 33,3 Baixo 11,1 

Psicologia 33,3 Bom 50,0 Médio  88,9 

Biologia 11,1 Muito Bom 16,7 Alto  

Ciências biomédicas 22,2     

Radiologia 5,6     

Métodos biomoleculares 11,1     
Psicologia da saúde e 

reabilitação 5,6 
 

   

Biomedicina molecular 5,6         
  

Estados 
Unidos 

(28) 

 27,5% 

Ciências da Saúde NI Regular 

 
 

NI Baixo 71,4 

   Ciências do Exercício NI Bom  Médio  14,3 

     Muito Bom 
NI 

 
Alto 

 
14,3 

 
n= amostra; NI= não informado 

 

Em relação ao socorro de pessoas com epilepsia, Portugal foi o país onde os 

estudantes parecem ter tido maior contato com pacientes epiléticos (Tabela 3). 
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Tabela 3- Distribuição das respostas dos participantes da pesquisa sobre a 
experiência em socorrer alguém numa situação de crise convulsiva. 
   

Países Porcentagem 

BRASIL 
SIM 24,4 

NÃO 75,6 

   

ARGENTINA 
SIM 26,7 

NÃO 73,3 

   

PORTUGAL 
SIM 38,9 

NÃO 61,1 

   

ESTADOS 
UNIDOS 

SIM 10,7 

NÃO 89,3 

 

 
 

3.2 Respostas ao instrumento EKQ 

 

Os alunos do Brasil, Portugal e Argentina levaram em média 13 minutos e 20 

segundos para responderem as questões. Não foi possível obter este dado dos 

Estados Unidos pois o mesmo aplicou o questionário em papel. 

A tabela 4, resume os resultados do domínio “aspectos médicos da epilepsia”. 

As questões com menor percentual de acerto (abaixo de 50% em relação a população 

do estudo), foram as questões Q10, Q16, Q20, Q30, Q31 e Q33 relacionadas à 

fisiopatologia, medicamentos e tratamento.  

As questões que obtiveram mais de 80% de acerto em relação a população do 

estudo (Q2, Q5, Q6, Q7, Q8, Q11, Q12, Q18, Q19, Q22, Q24, Q25, Q26, Q32, Q34), 

e estas tratavam dos temas estigmas, exames, sinais e sintomas da doença. 
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Tabela 4 - Percentual de acerto nas questões do domínio “aspectos médicos 
da epilepsia” do EKQ. 

 
Questões sobre os aspectos médicos 

 
Gabarito 

Países % de acertos 

% 
Total 

Brasil      
(n 41) 

Argentina 
(n 15) 

Portugal 
(n 18)  

EUA 
(n 28) 

Q1 - A epilepsia é sempre causada por 
danos no cérebro. 

F 52 31,7 60 77.8 60,7 

Q2 - A epilepsia não é contagiosa. V 90,2 82,9 93,3 100 92,9 
Q3 - A epilepsia é um sintoma de doença 
mental. 

F 65,7 65,9 60 83,3 57,1 

Q4 - Todas as pessoas com epilepsia têm 
sintomas semelhantes. 

F 59,8 48,8 80 72,2 57,1 

Q5 - Quase qualquer um pode ter uma 
convulsão, dadas as circunstâncias 
apropriadas. 

V 80,4 82,9 73,3 88,9 75 

Q6 - O exame eletroencefalograma (EEG) 
pode ser usado para ajudar a diagnosticar 
a epilepsia. 

V 94,1 95,1 100 94,4 89,3 

Q7 - Se um EEG é anormal, este é um sinal 
definitivo de epilepsia 

F 80,4 82,9 86,7 83,3 71,4 

Q8 - O EEG é projetado para detectar a 
atividade elétrica do cérebro. 

V 97,1 95,1 100 100 96,4 

Q9 - Todas as pessoas com epilepsia 
perdem a consciência durante as 
convulsões. 

F 54,9 34,1 86,7 55,6 67,9 

Q10 - Um ataque epilético pode ser 
descrito como falta de oxigênio temporária 
para o cérebro. 

F 47,1 46,3 66,7 61,1 28,6 

Q11 - Alguns ataques podem durar 
questão de segundos e não serem notados 
por outras pessoas. 

V 88,2 85,4 93,3 100 82,1 

Q12 - Todas as convulsões afetam ambos 
os lados do cérebro. 

F 81,4 68,3 93,3 94,4 85,7 

Q13 - Certas formas de dano cerebral 
sempre causam epilepsia. 

F 54,9 61 40 66,7 46,4 

Q14 - Um EEG normal significa que você 
não tem epilepsia. 

F 63,7 65,9 20 94,4 64,3 

Q15 - Para a maioria das pessoas, os 
médicos podem tratar eficazmente 
epilepsia com medicamentos. 

V 78,4 95,1 80 77,8 53,6 

Q16 - Todos os que começam a tomar 
medicamentos para a epilepsia terão que 
tomá-los por toda a vida. 

F 38,2 34,1 53,3 38,9 35,7 

Q17 - O aumento da dose de drogas 
antiepiléticas (DAE) aumenta as chances 
de efeitos colaterais. 

V 79,4 78 86,7 94,4 67,9 

Q18 - Um ataque epilético pode ser 
descrito como uma anomalia no 
funcionamento das células nervosas no 
cérebro. 

V 91,2 87,8 100 94,4 89,3 

Q19 - Para que o tratamento com 
antiepiléticos seja bem-sucedido, a 
medicação deve ser tomada regularmente. 

V 95,1 100 100 100 89,3 

Q20 - Se o indivíduo se esquecer de tomar 
os medicamentos antiepiléticos por um dia, 
geralmente é permitido tomar duas doses 
juntas. 

V 7,8 9,8 20 100 3,6 
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Continuação 

Questões sobre os aspectos médicos  
% 

Total 
Brasil      
(n 41) 

Argentina 
(n 15) 

Portugal 
(n 18)  

EUA 
(n 28) 

Q21 - Algumas pessoas percebem ou 
pressentem uma convulsão pouco tempo 
antes de ela ocorrer. 

V 72,5 70,7 93,3 66.7 67,9 

Q22 - Amostras de sangue podem ser 
utilizadas para medir as concentrações dos 
fármacos antiepiléticos circulantes. 

V 86,3 80,5 100 94,4 82,1 

Q23 - As pessoas que tomam uma 
combinação de medicamentos 
antiepiléticos são mais propensas a ter 
efeitos secundários do que aqueles que 
tomam apenas um medicamento. 

V 72,5 70,7 60 83,3 77,8 

Q24 - As convulsões da maioria das 
pessoas ficam bem controladas logo após 
o início do tratamento medicamentoso 
regular. 

V 82,4 90,2 100 61,1 75 

Q25 - É sempre útil tomar doses extras de 
drogas antiepilépticas quando não se sentir 
bem. 

F 85,3 87,8 13,3 11,1 78,6 

Q26 - Se convulsões cessam com drogas 
antiepilépticas, isso significa que a 
epilepsia foi curada. 

F 97,1 100 100 100 89,3 

Q27 - Poucas pessoas com diagnóstico de 
epilepsia tomam drogas antiepilépticas. 

F 52 51,2 60 55,6 46,4 

Q28 - Alguns indivíduos epiléticos têm sido 
ensinados a controlar suas crises por 
métodos psicológicos. 

V 62,7 58,5 60 66,7 67,9 

Q29 - Não há necessidade de continuar a 
tomar drogas antiepilépticas se as 
convulsões cessarem. 

F 77,5 73,2 80 100 67,9 

Q30 - A cirurgia cerebral continua a ser 
utilizada como um método de prevenção 
de convulsões. 

V 36,3 29,3 46,7 16,7 53,6 

Q31 - A maioria das mães que tomam 
drogas antiepilépticas são capazes de 
amamentar. 

V 39,2 58,5 40 33,3 14,3 

Q32 - A ingestão de bebidas alcoólicas 
pode aumentar a probabilidade de crises 
convulsivas. 

V 97,1 97,6 100 94,4 96,4 

Q33 - A maioria das crises convulsivas 
resultam em lesão cerebral. 

F 39,2 24,4 33,3 55,6 53,6 

Q34 - O estresse pode causar convulsões. V 88,2 92,7 80 100 78,6 

EUA= Estados Unidos America; V= verdadeiro; F = falso. 
 

Os dados referentes ao domínio “aspectos sociais” do EKQ encontram-se a 

seguir (tabela 5). No geral, os estudantes exibiram menor que 50% referente as 

respostas corretas nas questões QS2, QS3, QS7, QS8, QS15, QS16, QS18, QS20 e 

QS21, apresentando percentual de 4,9% a 32,4%.  

Já as questões com percentual de acerto acima de 80% foram as QS1, QS11, 

QS13, QS14, QS17.  
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Tabela 5 - Percentual de acerto nas questões do domínio “aspectos sociais da 

epilepsia” do EKQ. 

Questões sobre os aspectos sociais   
Gabarito 

Países % de acertos 

% Total Brasil      
(n 41) 

Argentina 
(n 15) 

Portugal 
(n 18)  

EUA 
(n 28) 

QS1 - No seu país, se você dirige, você 
deve informar ao órgão responsável 
(DETRAN) sobre o seu diagnóstico de 
epilepsia 

V 88,2 92,7 80 100 78,6 

QS2 - No seu país, é possível que a pessoa 
que tem epilepsia somente durante o sono, 
tenha apreensão da carteira de habilitação 

F 4,9 9,8 0 0 3,6 

QS3 - No seu país, se uma pessoa está livre 
de crise há 10 anos e tem licença correta 
para conduzir veículos, ele/ela pode ser 
autorizado a conduzir veículos pesados de 
mercadorias, veículos de serviço público ou 
táxis 

V 32,4 19,5 53,3 27,8 42,9 

QS4 - No seu país, as pessoas com 
epilepsia são capazes de servir as forças 
armadas, a polícia e os bombeiros de forma 
ativa 

F 52,9 58,5 33,3 55,6 53,6 

QS5 - No seu país é ilegal em não revelar o 
diagnóstico de epilepsia em todos os 
formulários de candidatura de emprego 

F 54,9 53,7 26,7 55,6 71,4 

QS6 - A maioria das crianças com epilepsia 
podem frequentar escolas normais 

V 52,9 43,9 60 44,4 67,9 

QS7 - Se uma pessoa com epilepsia tem 
uma convulsão, você deve colocar um 
objeto duro como uma colher ou uma 
caneta em sua boca 

F 4,9 7,3 0 0 7,1 

QS8 - Se uma pessoa com epilepsia tem 
uma convulsão simples, sem complicações, 
não há necessidade de chamar um médico 
ou ambulância 

V 32,4 34,1 26,7 44,4 25 

QS9 - As pessoas com epilepsia são mais 
propensas a um comportamento antissocial 
e violento do que aqueles sem epilepsia 

F 63,7 56,1 40 83,3 75 

QS10 - A maioria das pessoas com 
epilepsia têm baixo nível intelectual 

F 72,5 78 60 88,9 60,7 

QS11 - A maioria das pessoas com 
epilepsia deve evitar luzes piscando, telas 
de televisão e computador 

F 89,2 82,9 100 100 85,7 

QS12 - A maioria das pessoas com 
epilepsia é capaz de trabalhar em período 
integral 

V 64,7 43,9 46,7 88,9 89,3 

QS13 - A maioria das pessoas com 
epilepsia é capaz de nadar, tanto quanto 
qualquer outra pessoa 

V 83,3 85,4 93,3 88,9 71,4 

QS14 - Ter um diagnóstico de epilepsia 
pode impedir a imigração para alguns 
países 

V 95,1 95,1 100 94,4 92,9 

QS15 -  maioria das pessoas com epilepsia 
deve evitar praticar a maioria dos esportes 

F 25,5 19,5 26,7 22,2 35,7 

QS16 - A maioria das pessoas com 
epilepsia deve evitar trabalhar com 
máquinas 

V 28,4 17,1 26,7 16,7 53,6 
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Continuação       

Questões sobre os aspectos sociais  % Total Brasil      
(n 41) 

Argentina 
(n 15) 

Portugal 
(n 18)  

EUA 
(n 28) 

QS17 - A maioria das pessoas com 
epilepsia deve evitar trabalhar em 
ambientes altos 

V 83,3 80,5 86,7 77,8 89,3 

QS18 - A maioria das pessoas com 
epilepsia devem evitar todo tipo de trabalho 
em fábricas e em construções 

F 15,7 17,1 6,7 33,3 7,1 

QS19 - Mais de metade da população de 
pessoas com epilepsia já terá tido sua 
primeira crise aos 15 anos de idade 

V 60,8 61 73,3 44,4 64,3 

QS20 - Nos termos médicos, a epilepsia é 
um fenômeno relativamente recente 

F 20,6 19,5 6,7 27,8 25 

QS21 - Que proporção da população 
mundial você acha que tem epilepsia ativa? 

04 a 10/ 
1000 31,4 29,3 33,3 27,8 35,7 

  EUA= Estados Unidos; V= verdadeiro; F = falso. 
 
  

A tabela 06, apresenta os dados da comparação do conhecimento dos 

estudantes num único grupo e entre os países. O escore máximo possível era 55, 

entretanto, a média geral do grupo foi de 36,9 pontos (mínimo= 14, máximo= 48, 

mediana e moda= 37). Ao observarmos os escores obtidos em cada uma das duas 

partes do instrumento verificamos que, em média, os estudantes fizeram 23,24 pontos 

(de 34 possíveis) nos “aspectos médicos da epilepsia”, o que representou 68,3% de 

acertos (mínimo= 6, máximo= 29, mediana= 24, moda= 26). Em relação aos “aspectos 

sociais” da doença, a média do grupo foi de 13,7 de um total de 21 pontos possíveis 

(65,2%, mínimo= 7, máximo= 19, mediana e moda= 14).  

Ainda, observou-se que nos “aspectos médicos” Portugal se destacou, em 

contrapartida, em relação aos “aspectos sociais” o país com maior destaque foi o 

Brasil.  

A análise de variância revelou diferença significante (p=0.025) em relação ao 

escore total do EKQ, apenas entre Portugal e Estados Unidos. O mesmo foi observado 

nos “aspectos médicos” (p= 0.0007), entretanto, não foram observadas diferenças 

estatisticamente significantes entre os países nos “aspectos sociais da epilepsia” (p= 

0,17).  

Quando as variáveis idade vs. escore dos “aspectos sociais” foram 

relacionadas, uma correlação fraca (r= 0,29) porém significante (p= 0.003) foi 

observada. 
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Em relação às demais correlações analisadas (rendimento vs. escore dos 

“aspectos médicos”, rendimento vs. escore dos “aspectos sociais”, idade vs. escore 

total do EKQ, e idade vs. escore dos “aspectos médicos”) foi encontrada fraca 

associação e sem significância estatística.  
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Tabela 6 - Escore do EKQ por países e na totalidade da amostra. 
 
 
 

Soma dos Escores  55 

questões    ( Total / %) 

Escore dos 

alunos                   

( total / %) 

Escore Total Final   Brasil  Argentina Portugal EUA 

Pontuação 

total  

5610     

100% 

3771     

67,21% 
100% 36,9 ± 4,7 *       

37,5 ± 

3,8 
38,5 ± 3,6 38,5 ± 4,2 

34,9 ± 

5,9 

Pontuação Mínima 14 26 30 29 14 

Pontuação Máxima 48 44 43 48 44 

Mediana 37 37 39 39 35,5 

Moda 37 35 37 39 29 

Aspectos Médicos - 34 itens 

Pontuação 

Aspectos 

Médicos 

3468 / 

100% 

2370      

68,33% 
62,84% 23,24 ± 3,30** 

22,98              

± 2,78 

24,33             

± 2,96 

25,00                

± 2,32 

21,89       

± 4,067 

Pontuação Mínima 6 18 25 20 6 

Pontuação Máxima 29 29 28 29 26 

Mediana 24 23 25 25 23 

Moda 26 20 25 24 21 

Aspectos Sociais - 21 itens 

Pontuação 

Aspectos 

Sociais 

2142 / 

100% 

1401     

65,20% 
37,15% 

13,74 ± 2,28 

*** 

14,17              

± 2,08 

14,13             

± 1,55 

13,56         

± 2,43 

13,00       

± 2,68 

Pontuação Mínima 7 7 12 9 8 

Pontuação Máxima 19 18 17 19 18 

Mediana 14 14 14 14 13 

Moda 14 14 15 12 14 

Dados expressos como % e média e ± desvio padrão. 
* p= 0.025 
** p= 0.0007 
*** p= 0.17 
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4 DISCUSSÃO 

 

 

 O objetivo deste estudo foi avaliar e comparar o conhecimento sobre epilepsia 

de estudantes concluintes da área da saúde de diferentes países. Participaram da 

análise deste estudo um total de 102 alunos de diferentes países e culturas: Brasil, 

Argentina, Portugal e Estados Unidos da América. 

 Os dados demográficos da amostra revelaram que a média de idade dos 

alunos foi de 25 anos, e as mulheres representaram 62,2% da população do estudo. 

 O escore dos aspectos médicos do EKQ, revelou que os estudantes da área 

da saúde ainda apresentam ideias equivocadas sobre a epilepsia. Quase 10% da 

população do estudo acreditam que a doença é contagiosa, e mais de 34% acham 

que se trata de uma doença mental. A falta de consciência e o estigma relacionados 

à epilepsia afeta as pessoas de diferentes maneiras, podendo influenciar as relações 

sociais, as oportunidades escolares, de emprego e os aspectos emocionais e de 

saúde dos epiléticos (JACOBY, 2002). O estigma na epilepsia inicia-se com a origem 

do seu próprio nome, pois a palavra de origem grega tem o significado de “invadido, 

dominado ou possuído” (FERNANDES; LI, 2009).  

 De acordo com o levantamento histórico epistemológico do estudo de Gomes 

(2000) as pessoas com epilepsia da Roma antiga eram evitadas por medo de 

contágio, e na idade média elas foram perseguidas como bruxas.  

 Na primeira metade do século passado nos Estados Unidos, as pessoas com 

epilepsia eram rotuladas como desviantes e doentes mentais, e havia restrições ao 

matrimônio e à reprodução desses pacientes (MASIA; DEVINSKY, 2000). Os dados 

do presente estudo dão conta de que este tipo de equívoco se perpetua em pleno 

século 21, a despeito do fácil acesso à tecnologia, inclusão e informação. Em nossa 

amostra, 42,9 % dos estudantes dos Estados Unidos da América ainda acreditavam 

que a epilepsia é um sintoma de doença mental.   

Muitas vezes a ideia equivocada, os preconceitos e a rejeição iniciam-se na 

infância (FONSECA, 2004). As atitudes podem estar associadas com a falta de 

conhecimento ou crenças de que as crises podem ser causadas por efeitos de 
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bruxarias ou feitiços (KABIR et al., 2005; RAHMAN, 2005), além da falta de 

profissionais competentes para auxiliar a família, cuidadores e pacientes com 

informações corretas sobre a doença (THOMAS; HUGHES,2009).  

 Alguns exames são utilizados para auxiliar o diagnóstico e o tratamento da 

epilepsia, como o eletroencefalograma (EEG), que tem como função detectar a 

atividade elétrica do cérebro. Nos aspectos médicos do instrumento, 3,6% dos 

estudantes do ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA e 4,9% do Brasil, não sabiam qual 

a função do EEG nem tampouco que o exame pode ser usado para ajudar a 

diagnosticar a epilepsia, diferentemente do observado em Portugal e na Argentina, 

onde 100% acertaram essa questão. 

 O elevado número de acertos em Portugal e na Argentina sobre esse assunto 

pode estar relacionado com o resultado maior em relação à percepção de 

“conhecimento em epilepsia”. Em Portugal, 88,9% e na Argentina 40% dos estudantes 

consideraram possuir nível médio de conhecimento. Além disso, em Portugal e na 

Argentina haviam estudantes provenientes de cursos de medicina, ciências 

biomédicas e biomedicina, profissionais mais diretamente ligados ao diagnóstico da 

doença. 

 O mesmo pode ter ocorrido com o socorro de pessoas com a doença: 38,9% 

dos estudantes portugueses e 26,7% dos alunos da Argentina já haviam socorrido um 

epilético antes (versus 24,4% dos brasileiros e 10,7% dos norte-americanos). O 

contato próximo com a doença pode ter tido reflexo no conhecimento destes 

estudantes sobre a doença. 

 No que que diz respeito à fisiopatologia da doença, ela ainda é incerta para 

boa parte dos estudantes universitários, pois 47,1% da amostra consideraram que um 

ataque epilético pode ser descrito como falta de oxigênio temporária para o cérebro. 

Somente 54,9% acertaram ao responderem que nem todas as pessoas perdem a 

consciência durante as convulsões. Os alunos brasileiros apresentaram valor abaixo 

da média do grupo: somente 34,1% acertaram esta questão, e 31,7% confirmaram 

erroneamente que todas as convulsões afetam ambos os lados do cérebro. 

 Sobre a temática do uso de antiepilético na gestação e amamentação, 

apenas 14,3% dos estudantes dos ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA acertaram a 
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resposta. De forma geral, o resultado da questão foi ruim, somente 39,2% da amostra 

total acertaram, em contrapartida, os estudantes do Brasil foram os que obtiveram 

maior número de acertos (58,5 %) a esse respeito. De acordo com o estudo de Vadja 

e colaboradores (2014) sobre a teratogenicidade de novas drogas antiepilépticas, as 

crises são as principais complicações neurológicas em mulheres com epilepsia 

durante a gestação, com prevalência estimada entre 0,3% e 0,7%, A escolha do 

fármaco para o tratamento desse subgrupo deve ser analisada sob vários aspectos, 

como a eficácia no controle das crises e a segurança.  

 Os mesmos autores evidenciam que a lamotrigina e o levitiracetam possuem 

baixo risco de teratogênese, mas a exposição ao topiramato ou valporato no início da 

gestação pode estar associada com a teratogênese anatômica.  

 Ainda neste assunto, o estudo de Miziara (2013) com o uso de lamotrigina 

em mulheres em idade fértil e gestantes, concluiu que o medicamento preenche os 

critérios de indicação e é seguro no tratamento de gestantes epiléticas. 

 Foi observado que a maioria da população do estudo apresentou respostas 

erradas no que diz respeito à parte medicamentosa, pois somente 38,2 % acertaram 

sobre o uso contínuo do medicamento para o tratamento da doença. Da mesma forma, 

em relação ao uso de dose dupla no caso de o indivíduo esquecer de tomar o 

medicamento, foram verificados escores muito baixo, apenas 7,8% de acertos.  

 O cuidado das pessoas com epilepsia implica não somente o diagnóstico e o 

tratamento correto, mas também a gestão das principais consequências socioculturais 

acarretadas pela doença. Em grande parte, a ideia equivocada sobre doença e a 

persistência do estigma pode exercer impacto na qualidade de vida dos pacientes e 

no acesso ao tratamento.  

 A maior parte dos estudantes (84,3%) afirmou que a maioria das pessoas 

com epilepsia deve evitar todo tipo de trabalho em fábricas e em construções. Na 

adolescência, fase onde muitos ingressam no mercado de trabalho, as principais 

dificuldades parecem estar relacionadas ao prognóstico da epilepsia por conta do 

desejo de autonomia dos jovens. A epilepsia começa a afetar diferentes áreas como 

o trabalho, os estudos, relacionamentos sociais, a possibilidade de dirigir, de ingerir 
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bebida alcoólica, a sexualidade e o lazer, e traz consigo o receio de a crise ocorrer em 

público e a consequente exclusão social (THOMPSON; UPTON, 1992). 

 Com todas estas incertezas, o adolescente tem sua autoestima e 

autoconfiança abaladas, o que limita suas oportunidades de crescimento pessoal ou 

profissional (FERNANDES; LI, 2006). 

 Quando questionados sobre a assistência ao epilético, apenas 4,9% dos 

participantes deste estudo responderam corretamente que, em caso de crise, não se 

deve introduzir objetos na boca do paciente. Na Argentina e Portugal, todos erraram 

essa questão. Dado semelhante foi verificado em relação às pessoas que possuem 

epilepsia somente durante o sono. Apenas 4,9% dos estudantes acreditavam que, 

nesse caso, não há necessidade de apreensão da carteira de habilitação. A maior 

pontuação nessa questão foi entre os alunos do Brasil (9,8%). 

 A introdução de objetos na boca para que o paciente não morda a língua ou 

se asfixie é, além de não protetora, frequentemente lesiva ao paciente ou a quem dele 

cuida (FONSECA, 2004). No trabalho de Fonseca (2004), 32% dos universitários 

concluintes da área da saúde de Campinas, interior de São Paulo acreditavam que tal 

procedimento seria oportuno, valor bem acima do verificado entre os alunos brasileiros 

do presente estudo. 

 Um estudo que objetivou avaliar o conhecimento dos profissionais da área 

médica sobre orientações aos pacientes quanto à condução de automóveis verificou 

que esses profissionais não pareciam capazes de fornecer corretamente esta 

orientação (THOMAS et al., 2009). Os autores sugerem melhoria no ensino durante a 

graduação e pós-graduação, de forma a adequar a informação durante a assistência 

aos pacientes com epilepsia (RAHMAN, 2005; THOMAS et al., 2009). 

 A análise de variância revelou que os estudantes portugueses possuíam 

escore total significantemente maior que os norte-americanos no EKQ. Há relatos de 

que nos ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, no século passado, as pessoas com 

epilepsia eram rotuladas e limitadas para o convívio na sociedade (MASIA; 

DEVINSKY, 2000). Apesar do conhecimento científico atual, sabe-se que as práticas 

de saúde também podem ser culturalmente impregnadas (SOUZA et al., 2012). Além 
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disso, a diferença no conhecimento dos alunos pode ser atribuída ao interesse em 

pesquisa nessa área em cada continente. 

 A revisão da literatura feita para esta pesquisa evidenciou maior número de 

publicações no hemisfério norte, com destaque para os continentes asiático e 

africano. Segundo WHO – World Health Organization in Europe (2016) esses dois 

continentes se caracterizam por possuírem populações carentes, vitimadas pela 

deficiência na saúde e na economia, além do número elevado de pessoas que deixam 

seus países para emigrar em busca de oportunidades nos diferentes setores, da 

saúde ao trabalho. 

 Em relação aos emigrantes, o maior desejo é o continente europeu, por conta 

do fácil acesso devido à proximidade com os países desenvolvidos, supostamente 

com maiores oportunidades (WHO EUROPE, 2016). Isso faz com que os países que 

recepcionam essas pessoas se tornem cada vez mais heterogêneos no que diz 

respeito às etnias (WHO EUROPE, 2016).  

 O fluxo imigratório maciço pode representar desafios significativos para a 

saúde. Este fluxo levou a um aumento da população europeia desde 2005, e foi o 

responsável por quase 70% do crescimento da população entre 2005 e 2010, 

atualmente, estima-se que 73 milhões de imigrantes vivam na Europa, representando 

cerca de 8% da população total (WHO EUROPE, 2016). 

 Portugal passou de um país de emigração para um país de imigração, uma 

vez que a entrada de pessoas tem sido superior à saída. Como resultado, o país tem 

hoje uma população heterogênea, composta por imigrantes de diversos países, 

principalmente asiáticos e africanos (WHO EUROPE, 2016). 

Além dessas características, Portugal foi reconhecido como um centro de 

competência nas atividades ligadas à saúde, com o potencial de se tornar um polo de 

excelência de vocação internacional (SNS, 2016). No sentido de desenvolver este 

potencial, em 2008, muitas instituições públicas e privadas ligadas ao setor da saúde 

fundaram o Health Cluster Portugal (HCP), um polo de competitividade na saúde, que 

conta com a participação de serviços médicos, indústrias farmacêuticas, 

universidades e centros de investigação e desenvolvimento (SNS, 2016). 
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Ainda, o país disponibiliza contato 24 horas por dia através de uma plataforma 

on line ou acesso telefônico para informar aos cidadãos sobre cuidados referente à 

doenças, aconselhamentos, promoção da saúde e triagem para tratamento, com o 

objetivo da prevenção em saúde (SAÚDE24, 2007; SNS, 2016). 

Segundo Souza (2009), Portugal tem dado mais atenção aos estudos e 

pesquisas das doenças prevalentes ou com maior incidência, buscando a qualidade 

de serviço e o conhecimento no tratamento em saúde. O sistema de saúde português 

tem apostado em duas estratégias: centrar as intervenções na família e no ciclo de 

vida, e, abordar os problemas de saúde através de uma aproximação à gestão da 

doença. 

 Ao longo dos anos podemos observar o avanço nos estudos na área da 

saúde em geral, mas ainda ideias equivocadas e errôneas foram confirmadas em 

nosso estudo. O conhecimento dos futuros profissionais é limitado, o que pode dar 

origem a atitudes e práticas erradas mesmo na era da tecnologia, do acesso à 

informação e ao nível superior.  

 Conforme sugerido pelos autores e colaboradores (NENI, et al.,2010; 

YOUNG, et al., 2002), campanhas em diferentes setores, discussão e abordagem 

clínica desses pacientes durante o curso resultará em um profissional mais 

familiarizado e seguro para atender a pessoa com epilepsia e ajudar a reinseri-la na 

sociedade. Dados como esses foram evidenciados neste estudo, além disso, os 

profissionais de saúde são grandes vetores de informação, não apenas para a família 

e cuidadores, mas para a população em geral.  
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5 CONCLUSÃO 

 

 

 

 O conhecimento sobre epilepsia dos estudantes foi considerado baixo de 

forma geral, porém no Brasil e em Portugal o conhecimento foi classificado como 

mediano, especialmente em relação aos aspectos médicos da doença.  

 Os estudantes portugueses apresentaram o maior nível de conhecimento 

sobre a epilepsia nos aspectos sociais e médicos, significantemente maior que os 

alunos americanos, mas sem diferença em relação aos brasileiros e argentinos. Nos 

aspectos médicos da doença, Portugal e Brasil se sobressaíram, já nos aspectos 

sociais, somente Portugal apresentou resultados de destaque.  

 Elaborar estratégias para aumentar o conhecimento dos universitários sobre 

a epilepsia pode resultar na melhora da atitude e do acesso das pessoas com esta 

doença na atenção básica à saúde. A mudança na maneira de ver e tratar as pessoas 

com epilepsia traz como consequência o aumento das oportunidades para os 

epiléticos nos diferentes setores da sociedade. Assim, a qualificação profissional 

contribui para uma sociedade mais justa e tolerante, na qual as diferenças são 

respeitadas.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Brasil 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

 

 Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa "CONHECIMENTO 

SOBRE EPILEPSIA EM ESTUDANTES DA ÁREA DA SAÚDE”, cujo objetivo é avaliar 

o conhecimento sobre epilepsia de estudantes da área da saúde. 

 Os resultados desta pesquisa ajudarão a observar o nível de conhecimento dos 

universitários, levando em consideração que esses futuros profissionais são 

importantes vetores de informação para a sociedade. Sua identidade, assim como 

suas informações pessoais serão mantidas em sigilo, e você pode desistir de 

participar a qualquer momento.  

 Sua participação será voluntária e não remunerada, e envolve o preenchimento 

individual de um questionário de múltipla escolha. Qualquer informação adicional 

poderá ser obtida com as pesquisadoras: 

Priscila de Souza: (11) 99996-0545 / pri.fisioterapia@hotmail.com  

Natália C. O. Vargas e Silva: (11) 2128-6948 / natalia.silva@unasp.edu.br 

ou através do Comitê de Ética em Pesquisa do UNASP, pelo telefone (11) 2128-6230 

/ cep.unasp@unasp.edu.br. 

Para participar, acesse o link abaixo: 

 https://pt.surveymonkey.com/r/rp7xwgc 

Caso não deseje participar, clique na opção “não desejo participar” ou 

simplesmente ignore este e-mail. 

Atenciosamente, 

Profa. Dra. Natália C. O. Vargas e Silva 

Ft. Mestranda Priscila de Souza 
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ANEXO B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Portugal 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

Eu, ________________________________________________________________ 

concordo em participar da pesquisa "CONHECIMENTO SOBRE EPILEPSIA EM 

ESTUDANTES DA ÁREA DA SAÚDE: ESTUDO MULTICÊNTRICO”, cujo objetivo é 

comparar o conhecimento sobre epilepsia de estudantes da área da saúde de 

diferentes países. 

 Reconheço que os resultados desta pesquisa ajudarão a observar o nível de 

conhecimento dos universitários, levando em consideração que esses futuros 

profissionais são importantes vetores de informação para a sociedade. Fui informado 

de que minha identidade, assim como minhas informações pessoais serão mantidas 

em sigilo, e que posso desistir de participar a qualquer momento.  

 Minha participação será voluntária e não remunerada, e envolve o 

preenchimento individual de um questionário de múltipla escolha. Receberei por e-

mail um link e por e-mail e orientações sobre seu preenchimento. Qualquer informação 

adicional poderá ser obtida com os pesquisadores: 

Em Portugal, com Jorge Bonito:  jbonito@uevora.pt. 

No Brasil, Natália Cristina de Oliveira Vargas e Silva: (11) 2128-6387 / 

natalia.silva@unasp.edu.br; Priscila de Souza: 9.99960545/ 

pri.fisioterapia@hotmail.com ou através do Comitê de Ética em Pesquisa do UNASP, 

pelo telefone (11) 2128-6224 / cep.unasp@unasp.edu.br. 

 E por estar ciente e concordar em participar, assino o presente Termo em duas 

vias de igual teor: 

              Aveiro, _____ de _____________ de 2015. 

 

_______________________________        ______________________________           

          Participante                 Prof. Dr. Jorge Bonito 
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ANEXO C - Declaración de Consentimiento Informado - Argentina 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD ADVENTISTA DEL PLATA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Libertador San Martín, Entre Ríos, Argentina 
 

El conocimiento sobre la epilepsia en los estudiantes de la salud: un estudio 

multicéntrico / Fabio J. Pacheco. 

Usted ha sido invitado a participar en una investigación se realizará en Universidad 

Adventista Del Plata con el propósito de analizar conocimiento de la epilepsia entre 

los estudiantes en el área de la salud. 

Este estudio se llevará a cabo por el Prof. Dr. Fabio J. Pacheco, por correo electrónico, 

y se llevará a cabo simultáneamente con estudiantes de otros países. 

Si acepta participar en esta investigación, se le solicitará responder a un cuestionario 

que contiene 55 preguntas. En caso de fuerza mayor se podrá suspender/interrumpir 

sin quiosquera consecuencias. 

El participar de este estudio le tomará aproximadamente 10 minutos. A 

participación será voluntaria y no afectar a su rendimiento en unversidade de ninguna 

manera.  Ud. puedes retirarse del estudio sin perjuicio alguno sobre su salud o su vida 

academica, ni obligación a su cargo. 

El participar de este estudio no tiene ningún costo monetario, y su colaboración 

no será remunerada económicamente. El participar de este estudio no tiene ningún 

riesgo. 

El presente proyecto contribuye al avance del conocimiento científico en la 

medida que identificar el nivel de conocimiento de la epilepsia entre los estudiantes 

en el campo de la salud pueden contribuir a la mejora de la enseñanza y el tratamiento 

pacientes epilépticos. 

La identidad de cada participante será confidencial por el investigador. 

Toda información o datos que pueda identificar al participante serán manejados 

confidencialmente. Solamente los investigadores tendrán acceso a los datos crudos o 
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que puedan identificar directa o indirectamente a un participante, incluyendo esta hoja 

de consentimiento. Estos datos serán utilizados exclusivamente para fines 

académicos y científicos. 

Si ha leído este documento, entiende haber sido debidamente informado de su 

contenido, de modo claro y comprensible para ud., y ha decidido participar, por favor 

recuerde que su participación es completamente voluntaria y que usted tiene derecho 

a abstenerse de participar o retirarse del estudio en cualquier momento sin ninguna 

penalidad, ni riesgo para su salud/vida. También tienen derecho a no contestar alguna 

pregunta en particular. Además, tiene derecho a recibir una copia de este documento. 

De tener alguna pregunta adicional sobre su participación en este estudio, favor 

comunicarse con Prof. Dr. Fabio J. Pacheco, e-mail cienciaytecnica@uap.edu.ar. 

 

Fecha: ____/____/____ 

Nombre del participante: __________________________________________________ 

Documento: ____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

Firma 

He discutido el contenido de esta hoja de consentimiento con el arriba firmante y respondido 
a todas sus preguntas.  

Fecha: ____/____/____ 

Prof. Dr. Fabio J .Pacheco 

Documento: ____________________________________________________ 

_____________________________________________ 

Firma 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Copia para el participante) 

Usted ha sido invitado a participar en un estudio denominado “El conocimiento sobre 
la epilepsia en los estudiantes de la salud: estudio multicêntrico mantida 
confidenciales por el investigador”, llevado a cabo por Prof. Dr. Fabio J. Pacheco 
(Universidad Adventista del Plata).  El estudio consiste en evaluar y comparar los 
conocimientos acerca de los estudiantes de la epilepsia en la salud de diferentes 
países y se llevará a cabo durante 2 años con aproximadamente 30 participantes por 
curso.  
 Los beneficios para participar están contribuyendo al avance del 
conocimiento científico y en la medida en que la identificación del nivel de 
conocimiento de la epilepsia entre los estudiantes en el campo de la salud puede 
contribuir a la mejora de la enseñanza y el tratamiento de pacientes epilépticos. El 
participar de este estudio no tiene ningún riesgo.  

Su participación es gratuita y no tendrá costo alguno para ud. No se recibirá 
remuneración por participar del estudio. Los datos obtenidos serán confidenciales y 
no se usarán para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación.  

Si ha leído este documento y ha decidido participar, por favor entienda que su 
participación es completamente voluntaria y que usted tiene derecho a abstenerse 
de participar o retirarse del estudio en cualquier momento, sin que esto revista daños, 
perjuicios o pérdidas de beneficios para ud. Además, tiene derecho a recibir una copia 
de este documento. 

Su opinión es valiosa para nosotros. Puede contactarse en cualquier momento 
con Prof. Dr. Fabio J. Pacheco al e-mail cienciaytecnica@uap.edu.ar. De tener alguna 
pregunta sobre sus derechos como participante o reclamo o queja relacionada con su 
participación en este estudio puede comunicarse con la Secretaría de Investigación 
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Adventista del Plata, al 
teléfono 0343-4918000, extensión 1383. 

Si está ud. de acuerdo en participar, le solicitamos manifestarlo con su firma en 
la siguiente página. 

Yo, Fabio J. Pacheco declaro que obtuve de forma apropiada y voluntaria el 
Consentimiento Informado de este participante 
____________________________________________________ para su 
participación en este estudio. 

 Fecha        /       /        

Prof. Dr. Fabio J. Pacheco 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(Copia para el investigador) 

 

Yo, ____________________________________________________________ he 
sido informado sobre el estudio "El conocimiento sobre la epilepsia en la atención de 
salud de los estudiantes: un estudio multicéntrico" llevado a cabo por Prof. Dr. Fabio 
J. Pacheco (Universidad Adventista del Plata). 

Entiendo cuáles son los objetivos del estudio, los procedimientos que se deben 
realizar, los beneficios, sus molestias y riesgos, las garantías de confidencialidad y 
aclaraciones.  

He sido informado que la información que yo provea en el curso de esta 
investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro 
propósito, fuera de los de este estudio, sin mi consentimiento.  

Se me ha garantizado que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en 
cualquier momento, comunicándome con Prof. Dr. Fabio J. Pacheco al e-mail 
cienciaytecnica@uap.edu.ar.   

También quedó claro que mi participación es gratuita y sé que puedo retirar mi 
consentimiento en cualquier momento del estudio, sin penalización ni pérdida de 
ningún beneficio que pueda haber adquirido, en mi participación en este servicio.  

 

Acepto voluntariamente participar en este estudio, 

 

 

 Fecha         /       /        

 
______________________________________________ 

Firma del participante 
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ANEXO D - Informed Consent Statement - EUA 
 
 

Informed Consent Statement 
 
The study you will participate in titled "KNOWLEDGE OF EPILEPSY IN HEALTH 
STUDENTS:  A MULTICENTER STUDY". It is designed to assess and compare the 
knowledge about epilepsy in health students of different countries.  

Your part in the research involves completed the Epilepsy Knowledge 
Questionnaire, comprised of 55 true/false questions developed by Jarvie (1993). 

No attendant risks and/or discomfort are expected while completing the survey.  

Your results will be kept confidential. The survey asks for no personally identifying 
information. Findings of this study will be shared in aggregated form only using 
descriptive (average, standard deviation) and inferential statistics (t-tests, correlations, 
etc). 

The benefits of participating include helping to raise the awareness of university 
students about this issue, since these future professionals are important vectors of 
information to society. 

Should you have any questions while completing this survey please check first with 
your course instructor.  You may also contact the researchers, Dr. Robert Thomas at 
La Sierra University at rthomas@LaSierra.edu, or Dra. Natália Cristina de Oliveira 
Vargas e Silva, at Adventist University of São Paulo at nataliaovs@gmail.com.  If you 
have broad-based questions about your rights as a participant, you may reach the 
Director of the Office of Sponsored Research at La Sierra University, Dr. In-Kyeong 
Kim at ikim@LaSierra.edu. 

Your participation in this study is unpaid and voluntary and you may withdraw from the 
study at any time without penalty.  If you agree to the terms of this study and you have 
had the opportunity to ask questions and understand the procedures, please sign 
below. 

Name (please print)          

Signature       ______   

 

 

Riverside, California, USA, ________________________________, 2015. 
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ANEXO E - Informed Consent Statement - África do Sul 
 
 

Informed Consent Statement 
 

 

 I, ________________________________________________________ agree 

to participate in this research about "KNOWLEDGE OF EPILEPSY IN HEALTH 

STUDENTS:  A MULTICENTER STUDY", whose objective is to compare the 

knowledge about epilepsy in health students of different countries. I recognize that the 

results of this study may help in acknowledging the awareness of university students 

about this issue, since these future professionals are important vectors of information 

to society. I understand that my identity and my personal information will be kept 

confidential, and that I can give up participation at any time. 

 My participation is voluntary and unpaid, and involves filling-in an individual 

multiple choice questionnaire by an electronic platform. I will receive a copy of the 

instrument and guidance on how to complete it. Any additional information can be 

obtained from the researcher: 

Phillip Plaatjes, PhD: plaatp@hbc.ac.za, or in the institutional Research & 

Development Committee. 

 By being aware of and agreeing to participate, I sign two identical copies of this 

informed consent. 

 

             Somerset West, _________________, 2015. 

 

 

__________________________                _____________________________ 

         Participant                                Phillip Plaatjes, PhD. 
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ANEXO F - Instrumento em Português - Brasil e Portugal 

 

 

Idade: _____      Sexo: (   ) M  (  )F     

Curso: __________________________________________________________ 

Universidade: _____________________________________________________ 

Você se considera um aluno concluinte? 

(    ) Ruim   (     ) Regular  (     ) Bom  (     ) Muito Bom 

Tem conhecimento sobre epilepsia? Sim (    )   Não (    )   Pouco (   ) 

Já socorreu alguém com epilepsia? Sim  (    )   Não (    ) 

 

Aspectos Médicos da Epilepsia 

 Questão Resposta 

1 A epilepsia é sempre causada por danos no 
cérebro. 

Verdadeiro (   )      Falso (  ) 

2 A epilepsia não é contagiosa. 
Verdadeiro (   )      Falso (  ) 

3 A epilepsia é um sintoma de doença mental. 
Verdadeiro (   )      Falso (   ) 

4 Todas as pessoas com epilepsia têm sintomas 
semelhantes. 

Verdadeiro (   )      Falso (   ) 

5 Quase qualquer um pode ter uma convulsão, dadas 
as circunstâncias apropriadas.  

Verdadeiro (   )      Falso (   ) 

6 O exame Eletroencefalograma (EEG) pode ser 
usado para ajudar a diagnosticar a epilepsia. 

Verdadeiro (   )      Falso (   ) 

7 Se um EEG é anormal, este é um sinal definitivo de 
epilepsia. 

Verdadeiro (   )      Falso (   ) 

8 O EEG é projetado para detectar a atividade elétrica 
a partir do cérebro. 

Verdadeiro (   )      Falso (   ) 

9 Todas as pessoas com epilepsia perdem a 
consciência durante convulsões. 

Verdadeiro (   )      Falso (   ) 

10 Um ataque epiléptico pode ser descrito como falta 
de oxigênio temporária para o cérebro. 

Verdadeiro (   )      Falso (   ) 

11 Alguns ataques podem durar por uma questão de 
segundos e não ser notado por outras pessoas. 

Verdadeiro (   )      Falso (   ) 

12 Todas as convulsões afetam ambos os lados do 
cérebro. 

Verdadeiro (   )      Falso (   ) 

13 Certas formas de dano cerebral sempre causam 
epilepsia. 

Verdadeiro (   )      Falso (   ) 

14 Um EEG normal significa que você não tem 
epilepsia.  

Verdadeiro (   )      Falso (   ) 
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15 Para a maioria das pessoas, os médicos podem 
tratar eficazmente epilepsia com medicamentos.  

Verdadeiro (  )      Falso (   ) 

16 Todos aqueles que começam com medicamentos 
para epilepsia tende levá-los para a toda vida. 

Verdadeiro (   )      Falso (  ) 

17 O aumento da dose de drogas antiepilépticas, 
aumenta as chances de efeitos colaterais. 

Verdadeiro (   )      Falso (   ) 

18 
Um ataque epiléptico pode ser descrito como uma 
anomalia no funcionamento das células nervosas 
no cérebro. 

Verdadeiro (   )      Falso (   ) 

19 O tratamento com drogas antiepilépticas para ser 
bem-sucedido, devem ser tomados regularmente. 

Verdadeiro (   )      Falso (   ) 

20 

 Se o indivíduo se esquecer de tomar os 
medicamentos antiepilépticos por um dia, 
geralmente é liberado para tomar duas doses 
juntas.  

Verdadeiro (   )      Falso (   ) 

21 Algumas pessoas epilépticas percebem ou sentem 
algum viso pouco antes de uma convulsão. 

Verdadeiro (   )      Falso (   ) 

22 
Amostras de sangue podem ser utilizadas para 
medir as concentrações dos fármacos 
antiepilépticos no sistema. 

Verdadeiro (   )      Falso (  ) 

23 

As pessoas que tomam uma combinação de 
medicamentos antiepilépticos são mais propensas 
a ter efeitos secundários, que aqueles que tomam 
apenas um medicamento. 

Verdadeiro (   )      Falso (   ) 

24 
As convulsões da maioria das pessoas estão bem 
controladas logo após o início do tratamento regular 
de droga. 

Verdadeiro (   )      Falso (   ) 

25 É sempre útil tomar doses extras de drogas 
antiepilépticas quando não se sentir bem. 

Verdadeiro (   )      Falso (   ) 

26  Se convulsões cessam com drogas antiepilépticas, 
isso significa que a sua epilepsia foi curada.  

Verdadeiro (   )      Falso (   ) 

27 Poucas pessoas com diagnóstico de epilepsia 
tomam drogas antiepilépticas.  

Verdadeiro (   )      Falso (   ) 

28 
Alguns indivíduos epilépticos s têm sido ensinados 
a controlar as suas apreensões por métodos 
psicológicos. 

Verdadeiro (   )      Falso (   ) 

29 Não há necessidade de continuar a tomar drogas 
antiepilépticas se suas convulsões cessam. 

Verdadeiro (   )      Falso (   ) 

30 A cirurgia cerebral continua a ser utilizada como um 
método de prevenção de convulsões. 

Verdadeiro (   )      Falso (   ) 

31 A maioria das mães que tomam drogas 
antiepilépticas são capazes de amamentar. 

Verdadeiro (   )      Falso (   ) 

32 A ingestão de bebidas alcoólicas pode aumentar a 
probabilidade de crises convulsivas. 

Verdadeiro (   )      Falso (   ) 

33 A maioria das crises convulsivas resulta em lesão 
cerebral. 

Verdadeiro (   )      Falso (   ) 

34 O estresse pode causar convulsões. 
Verdadeiro (   )      Falso (   ) 
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Aspectos Sociais da Epilepsia 
 

 Questão Resposta 

1 
No Brasil / Em Portugal, se você dirige você deve 
informar ao órgão responsável (DETRAN) sobre o seu 
diagnóstico de epilepsia. 

Verdadeiro (   )   Falso (    ) 

2 
No Brasil / Em Portugal, é possível que a pessoa que 
tem epilepsia somente durante o sono, tenha 
apreensão da carteira de habilitação. 

Verdadeiro (   )    Falso (   ) 

3 

No Brasil / Em Portugal, se uma pessoa está livre de 
crise há 10 anos, e tem licença correta para conduzir 
veículos, ele / ela pode ser autorizado (a) a conduzir 
veículos pesados de mercadorias, veículos de serviço 
público ou táxis. 

Verdadeiro (   )    Falso (   ) 

4 
No Brasil / Em Portugal, as pessoas com epilepsia são 
capazes de servir s forças armadas, a polícia e os 
bombeiros de forma ativa. 

Verdadeiro (    )    Falso (  ) 

5 
No Brasil / Em Portugal, é ilegal em não revelar o 
diagnóstico de epilepsia em todos os formulários de 
candidatura de emprego. 

Verdadeiro (    )    Falso (  ) 

6 A maioria das crianças com epilepsia podem 
frequentar escolas normais. 

Verdadeiro (    )    Falso (  ) 

7 
Se uma pessoa com epilepsia tem uma convulsão, 
você deve colocar um objeto duro como uma colher ou 
uma caneta em seu / sua boca. 

Verdadeiro (    )   Falso (  ) 

8 
Se uma pessoa com epilepsia tem uma convulsão 
simples, sem complicações, não há necessidade de 
chamar um médico ou ambulância. 

Verdadeiro (   )   Falso (    ) 

9 
As pessoas com epilepsia são mais propensas a um 
comportamento antissocial e violento do que aqueles 
sem a epilepsia. 

Verdadeiro (   )    Falso (   ) 

10 A maioria das pessoas com epilepsia são de baixa 
inteligência. 

Verdadeiro (    )   Falso (   ) 

11 A maioria das pessoas com epilepsia devem evitar 
luzes piscando, telas de televisão e computador. 

Verdadeiro (    )   Falso (   ) 

12 A maioria das pessoas com epilepsia são capazes de 
trabalhar por longo período. 

Verdadeiro (    )   Falso (   ) 

13 A maioria das pessoas com epilepsia é capaz de nadar, 
tanto quanto qualquer outra pessoa. 

Verdadeiro (   )   Falso (    ) 

14 Ter um diagnóstico de epilepsia pode impedir a 
imigração para alguns países. 

Verdadeiro (    )  Falso (    ) 

15 
A maioria das pessoas com epilepsia devem evitar vida 
ativa na maioria dos esportes. 
 

Verdadeiro (   )   Falso (    ) 

16 A maioria das pessoas com epilepsia devem evitar 
trabalhar com máquinas sem proteção. 

Verdadeiro (    )  Falso (    ) 

17 A maioria das pessoas com epilepsia devem evitar 
trabalho em altura. 

Verdadeiro (    )  Falso (    ) 
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18 A maioria das pessoas com epilepsia devem evitar 
todo trabalho em fábrica e em prédios. 

Verdadeiro (    )  Falso (    ) 

19 
Mais de metade da população de pessoas com 
epilepsia teria tido sua primeira crise com 15 anos de 
idade. 

Verdadeiro (   )   Falso (    ) 

20 Nos termos médicos, a epilepsia é um fenômeno 
relativamente recente. Verdadeiro (   )   Falso (    ) 

21 Qual é a proporção da população que você acha que 
tem epilepsia ativa? 

01 - 10/ 1000    (    ) 
04 - 10/ 1000    (    ) 
11 - 19/ 1000    (    ) 
18 - 27/ 1000    (    ) 
19 - 27/ 1000     (    ) 
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ANEXO G - Instrumento em Espanhol - Argentina 

 

 

Edad: _______ Género: (   ) M (   )F    Curso: ___________________________ 

Universidad: _____________________________________________________ 

Usted se considera un estudiante concluyentes? 

(  ) Ruim (  ) Regular (  ) Bom (  ) Muito Bom 

Sabes sobre la epilepsia? Sí (    )  No (    )   Poco (    ) 

Rescataste a alguien con epilepsia? Sí (    )   No (    ) 

 

Aspectos médicos de la epilepsia 

 

 Pregunta Respuesta 

1 Epilepsia siempre es causada por daño cerebral 
Verdadero (   )      Falso (    ) 

2 La epilepsia no es contagiosa 
Verdadero (   )      Falso (    ) 

3 La epilepsia es un síntoma de enfermedad mental 
Verdadero (     )     Falso (    ) 

4 Todas las personas con epilepsia tienen síntomas 
similares 

Verdadero (     )     Falso (    ) 

5 Casi cualquier persona puede tener una convulsión, 
dadas las circunstancias apropriadas 

Verdadero (     )     Falso (    ) 

6 El examen de EEG (electroencefalograma) se puede 
utilizar para ayudar a diagnosticar la epilepsia 

Verdadero (     )     Falso (    ) 

7 Si un EEG es anormal, esto es una señal definitiva de 
la epilepsia 

Verdadero (     )     Falso (    ) 

8 El EEG está diseñado para detectar la actividad 
eléctrica del cérebro 

Verdadero (     )     Falso (    ) 

9 Todas las personas con epilepsia pierde la conciencia 
durante las convulsiones 

Verdadero (     )     Falso (    ) 

10 Un ataque puede ser descrito como un auto falta 
temporal de oxígeno en el cérebro 

Verdadero (     )     Falso (    ) 

11 Algunos ataques pueden durar cuestión de segundos y 
no ser notado por los demás 

Verdadero (     )     Falso (    ) 

12 Todas las convulsiones afectan ambos lados del 
cérebro 

Verdadero (     )     Falso (    ) 

13  Ciertas formas de la epilepsia siempre causan daño 
cerebral 

Verdadero (     )    Falso (    ) 

14 El EEG normal no significa que usted tiene epilepsia 
Verdadero (     )     Falso (    ) 
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15 Para la mayoría de la gente, los médicos pueden tratar 
con eficacia la epilepsia con medicamentos 

Verdadero (     )     Falso (    ) 

16 Todos aquellos que comienzan con medicamentos 
para la epilepsia tienden a tomarlos de por vida 

Verdadero (     )     Falso (    ) 

17 El aumento de la dosis de los fármacos antiepilépticos, 
incrementa las posibilidades de efectos secundários 

Verdadero (     )     Falso (    ) 

18 
Un ataque puede ser descrito como una anomalía en 
el funcionamiento de las células nerviosas en el 
cérebro 

Verdadero (     )     Falso (    ) 

19 El tratamiento con fármacos antiepilépticos para tener 
éxito , debe tomarse regularmente 

Verdadero (     )     Falso (    ) 

20 
 Si la persona se olvida de tomar la medicación 
antiepiléptica durante un día, se libera en general, 
tomar dos dosis juntas 

Verdadero (     )     Falso (    ) 

21 Algunas personas epilépticas perciben o sienten algo 
de visión justo antes de una convulsión 

Verdadero (     )     Falso (    ) 

22 
Las muestras de sangre se pueden utilizar para medir 
las concentraciones de los fármacos antiepilépticos en 
el sistema 

Verdadero (     )     Falso (    ) 

23 

Las personas que toman una combinación de fármacos 
antiepilépticos son más propensos a tener efectos 
secundarios que los que recibieron sólo un 
medicamento 

Verdadero (     )     Falso (    ) 

24 
Convulsiones mayoría de las personas están bien 
controlados después del inicio del tratamiento regular 
de drogas 

Verdadero (     )     Falso (    ) 

25 Siempre es útil tomar dosis adicionales de 
medicamentos antiepilépticos cuando no se siente bien 

Verdadero (     )     Falso (    ) 

26  Si las convulsiones se detienen con fármacos 
antiepilépticos, esto significa que la epilepsia se curó 

Verdadero (     )     Falso (    ) 

27 Pocas personas con diagnóstico de epilepsia que 
toman medicamentos antiepilépticos 

Verdadero (     )     Falso (    ) 

28 
Algunos individuos s pacientes con epilepsia se les ha 
enseñado a controlar sus ataques por métodos 
psicológicos 

Verdadero (     )     Falso (    ) 

29 No hay necesidad de seguir tomando fármacos 
antiepilépticos si sus convulsiones se detienen 

Verdadero (     )     Falso (    ) 

30 La cirugía cerebral continúa para ser utilizado como un 
método de prevención de convulsiones 

Verdadero (     )     Falso (    ) 

31 La mayoría de las madres que toman medicamentos 
antiepilépticos pueden amamentar 

Verdadero (     )     Falso (    ) 

32 La ingesta de bebidas alcohólicas puede aumentar la 
probabilidad de convulsiones 

Verdadero (     )     Falso (    ) 

33 La mayoría de los ataques con resultado de lesiones 
cerebrales 

Verdadero (     )     Falso (    ) 

34 El estrés puede causar convulsiones 
Verdadero (     )    Falso (    ) 
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Aspectos sociales de la epilepsia 

 

 Pregunta Respuesta 

1 
En Argentina, al conducir un vehículo, debe 
comunicarlo al órgano competente (DVM) de su 
epilepsia.  

Verdadero (     ) Falso (    ) 

2 
En Argentina, es posible que la persona que tiene 
epilepsia sólo durante el sueño tiene incautación de 
la licencia de conducir.  

Verdadero (   )   Falso (    ) 

3 

En Argentina, si una persona está libre de crisis de 
hace 10 años, y tiene la licencia correcta para 
conducir, él / ella puede ser permitido para conducir 
vehículos pesados, vehículos de servicio público o 
taxis.  

Verdadero (   )   Falso (    ) 

4 
En Argentina, las personas con epilepsia son 
capaces de servir a las fuerzas armadas, la policía y 
los bomberos de una manera activa. 

Verdadero (   )   Falso (    ) 

5 
En Argentina es ilegal a no revelar el diagnóstico de 
epilepsia en todos los formularios de solicitud de 
empleo. 

Verdadero (     ) Falso (    ) 

6 La mayoría de los niños con epilepsia pueden asistir 
a escuelas normales. 

Verdadero (     ) Falso (    ) 

7 
Si una persona con epilepsia tienen convulsiones, se 
debe poner un objeto duro como una cuchara o un 
lápiz en su / su boca.  

Verdadero (     ) Falso (    ) 

8 
Si una persona con epilepsia tiene un sencillo 
ataque, sin problemas, no hay necesidad de llamar a 
un médico o una ambulancia.  

Verdadero (    )  Falso (    ) 

9 
Las personas con epilepsia son más propensos a un 
comportamiento antisocial y violento que los que no 
tienen epilepsia. 

Verdadero (    )  Falso (    ) 

10 La mayoría de las personas con epilepsia son de 
poca inteligencia. 

Verdadero (    )  Falso (    ) 

11 
La mayoría de las personas con epilepsia deben 
evitar destellos de luz, pantallas de televisión y 
ordenador. 

Verdadero (    )  Falso (    ) 

12 La mayoría de las personas con epilepsia son 
capaces de trabajar durante largos períodos.  

Verdadero (    )  Falso (    ) 

13 La mayoría de las personas con epilepsia son 
capaces de nadar tanto como cualquier otra persona.  

Verdadero (    )  Falso (    ) 

14 Tener un diagnóstico de epilepsia puede evitar la 
migración de algunos países. 

Verdadero (   )   Falso (    ) 

15 La mayoría de las personas con epilepsia deberían 
evitar la vida activa en la mayoría de los deportes.  

Verdadero (   )   Falso (    ) 

16 La mayoría de las personas con epilepsia deben 
evitar manejar maquinaria sin protección.  

Verdadero (    )  Falso (    ) 

17 La mayoría de las personas con epilepsia deben 
evitar trabajar en altura.  

Verdadero (    )  Falso (    ) 
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18 La mayoría de las personas con epilepsia deberían 
evitar todo el trabajo en la planta y edificios.  

Verdadero (    )  Falso (    ) 

19 
Más de la mitad de la población de personas con 
epilepsia han tenido su primer ataque a los 15 años 
de edad. 

Verdadero (    )  Falso (    ) 

20 En términos médicos, la epilepsia es un fenómeno 
relativamente reciente.  

Verdadero (    )  Falso (    ) 

21 Qué proporción de la población que considera que 
tiene epilepsia activa? 

01 - 10/ 1000    (    ) 
04 - 10/ 1000    (    ) 
11 - 19/ 1000    (    ) 
18 - 27/ 1000    (    ) 
19 - 27/ 1000    (    ) 
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ANEXO H - Instrumento em Inglês - Estados Unidos da América e África do Sul 

 

 

Age: _______      Gender: (    ) M      (   ) F     Course: _______________________ 

University: _________________________________________________________ 

Do you consider yourself a conclusive student? 

(  ) Bad (  ) Regular (  ) Good (  ) Very Good 

Do you have knowledge about epilepsy? Yes (    )     No (   )     A little (   ) 

Have you ever helped someone with epilepsy? Yes (    )    No (    ) 

 

Medical aspects of epilepsy 

 

 Question Answer 

1 Epilepsy is always caused by brain damage True (    )   False (   ) 

2  Epilepsy is not infectious 
True (    )   False (   ) 

3  Epilepsy is a symptom of mental illness 
True (    )    False (   ) 

4 All people with epilepsy have similar symptoms 
True (    )    False (   ) 

5 Almost anyone can have a seizure given the appropriate 
circumstances  

True (    )    False (   ) 

6 An EEG can be used to help diagnose epilepsy 
True (    )    False (   ) 

7 If an EEG is abnormal, this is a definite sign of epilepsy  
True (    )    False (   ) 

8 An EEG is designed to detect electrical activity from the brain 
True (    )    False (   ) 

9  All people with epilepsy lose consciousness during seizures  
True (    )    False (   ) 

10  An epileptic seizure can be described as a temporary lack of 
oxygen to the brain 

True (    )   False (   ) 

11  Some seizures may last for a matter of seconds and not be 
noticed by others 

True (    )    False (   ) 

12 All seizures  affect  both  sides  of  the  brain 
True (    )    False (   ) 

13  Certain forms of brain damage always cause epilepsy 
True (    )    False (   ) 
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14 A normal EEG means that you do not have epilepsy 
True (    )    False (   ) 

15  For most people, doctors can effectively treat epilepsy with drugs 
True (    )    False (   ) 

16 All those who start drugs for their epilepsy have to take them for 
life 

True (    )    False (   ) 

17 Increasing the dose  of  antiepileptic  drugs  increases the chances 
of side effects 

True (    )    False (   ) 

18  An epileptic seizure can be described as an abnormality in  the  
function  of  nerve  cells  in  the  brain 

True (    )    False (   ) 

19  For antiepileptic drugs to be successful, they must be taken 
regularly  

True (    )    False (   ) 

20  If you forget to take antiepileptic drug for a day, it is usually oK to 
take two doses together 

True (    )    False (   ) 

21  Some people  get  a  warning  or  feeling  shortly before a seizure  
True (    )    False (   ) 

22  Blood samples can be used to measure the concentrations of 
antiepileptic drugs in the system  

True (    )    False (   ) 

23 
 People  taking  a  combination  of  antiepileptic drugs are more 
likely to have side effects than are those 
taking only one 

True (    )    False (   ) 

24  Most people’s seizures are well controlled soon after starting 
regular drug treatment 

True (    )    False (   ) 

25  It is always helpful to take extra doses of antiepileptic drugs when 
not feeling well  

True (    )   False (   ) 

26  If  seizures  stop  with  antiepileptic  drugs,  this means your 
epilepsy has been cured  

True (    )    False (   ) 

27 Few people with a diagnosis of epilepsy are taking antiepileptic 
drugs 

True (    )    False (   ) 

28 Some people have been taught to control their seizures by 
psychological methods 

True (    )    False (   ) 

29 There is no need to continue taking antiepileptic drugs if your 
seizures stop 

True (    )    False (   ) 

30  Brain surgery is still used as a method of preventing seizures 
True (    )    False (   ) 

31  Most mothers taking antiepileptic drugs are able to breastfeed 
True (    )    False (   ) 

32  Too much alcohol may make seizures more likely 
True (    )    False (   ) 

33  Most seizures result in brain damage 
True (    )    False (   ) 

34  Stress may cause some seizures 
True (    )    False (   ) 
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Social aspects of epilepsy 

 

 Question Answer 

1 
In the US / South Africa, if you drive, you must inform the Driving 
and Vehicle Licensing Authority (DVLA) about the diagnosis of 
epilepsy 

True (    )    False (   ) 

2 In the US / South Africa, it is possible that a person whose 
seizures only happen during sleep may hold a drivers license 

True (    )    False (   ) 

3 
In the US / South Africa, if a person has been seizure free for 10 
years and has the correct license, he/ she may be allowed to 
drive heavy goods vehicles, public service vehicles or taxis 

True (    )    False (   ) 

4 In the US / South Africa, people with epilepsy are able to join the 
armed forces, police and fire service in a active capacity 

True (    )    False (   ) 

5 In the US / South Africa, it is illegal not to disclose a diagnosis of 
epilepsy on all job application forms 

True (    )    False (   ) 

6 Most children with epilepsy can attend normal schools 
True (    )    False (   ) 

7 If a person with epilepsy has a seizure, you should put a hard 
object such as a spoon or pen in his/ her mouth 

True (    )   False (   ) 

8 If a person with epilepsy has a simple, uncomplicated seizure, 
there is no need to call a doctor or ambulance 

True (    )   False (   ) 

9 People with epilepsy are more prone to violent anti-social 
behavior than those without epilepsy 

True (    )   False (   ) 

10 Most people with epilepsy are of low intelligence True (    )   False (   ) 

11 Most people with epilepsy should avoid flashing lights. T.V. and 
computer screens 

True (    )   False (   ) 

12 Most people with epilepsy are capable of full time employment 
True (    )    False (   ) 

13 Most people with epilepsy are able to swim as much as anyone 
else. 

True (    )    False (   ) 

14 Having a diagnosis of epilepsy can prevent immigration to some 
countries 

True (    )    False (   ) 

15 Most people with epilepsy should avoid taking an active part in 
most sports 

True (    )    False (   ) 

16 Most people with epilepsy should avoid working with open 
machinery 

True (    )    False (   ) 

17 Most people with epilepsy should avoid working at heights 
True (    )   False (   ) 

18 Most people with epilepsy should avoid all factory and building 
work 

True (    )    False (   ) 

19 Over half the population of people with epilepsy will have had 
their first seizure by the age of 15 

True (    )    False (   ) 
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20 In medical terms, epilepsy is a fairly recent phenomenon True (    )    False (   ) 

21 What proportion of the population do you believe have active 
epilepsy?      

01 - 10/ 1000    (    ) 
04 - 10/ 1000    (    ) 
11 - 19/ 1000    (    ) 
18 - 27/ 1000    (    ) 
19 - 27/ 1000    (    ) 
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ANEXO I - Gabarito 

 

 

 

 

  

Item Resposta Correta 

1 FALSO 
2 VERDADEIRO 
3 FALSO 
4 FALSO 
5 VERDADEIRO 
6 VERDADEIRO 
7 FALSO 
8 VERDADEIRO 
9 FALSO 

10 FALSO 
11 VERDADEIRO 
12 FALSO 
13 FALSO 
14 FALSO 
15 VERDADEIRO 
16 FALSO 
17 VERDADEIRO 
18 VERDADEIRO 
19 VERDADEIRO 
20 VERDADEIRO 
21 VERDADEIRO 
22 VERDADEIRO 
23 VERDADEIRO 
24 VERDADEIRO 
25 FALSO 
26 FALSO 
27 FALSO 
28 VERDADEIRO 
29 FALSO 
30 VERDADEIRO 
31 VERDADEIRO 
32 VERDADEIRO 
33 FALSO 
34 VERDADEIRO 

 

 

Item Resposta 
Correta 

1 VERDADEIRO 
2 FALSO 
3 VERDADEIRO 
4 FALSO 
5 FALSO 
6 VERDADEIRO 
7 FALSO 
8 VERDADEIRO 
9 FALSO 

10 FALSO 
11 FALSO 
12 VERDADEIRO 
13 VERDADEIRO 
14 VERDADEIRO 
15 FALSO 
16 VERDADEIRO 
17 VERDADEIRO 
18 FALSO 
19 VERDADEIRO 
20 FALSO 
21 04-10/1000 

  

Aspectos médicos 
da epilepsia 

Aspectos sociais da 
epilepsia 
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ANEXO J - Aprovação do comitê de ética - Brasil 
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ANEXO K - Aprovação do comitê de ética - EUA 

 

From: In-Kyeong Kim <ikim@lasierra.edu> 

Subject: IRB (#1378) 

Date: July 13, 2014 8:18:51 PM PDT 

To: Robert Thomas <rthomas@lasierra.edu>, Traviett Jernigan Ford 

<tjerniga@lasierra.edu> 

 

Dr. Thomas, 

 Your study titled “Knowledge of Epilepsy in Health Students” has been approved by La Sierra 

University IRB, pending the following modifications: 

 (1)   On your informed consent form, change In-Kyeong Kim’s position as a Chair of IRB, not 

a Director of Office of Sponsored Research. 

(2)   Print your informed consent form on a La Sierra University letter head. 

 Approval is for one year, 7/14/2014 – 7/14/2015, and your IRB protocol number is 1378. 

 You will receive a formal letter of approval from this office, but you do not need to wait for it to 

start your data collection. 

 Please do not hesitate to contact me if you have questions or concerns. 

 Best wishes for success of your project. 

 Sincerely, 

 In-Kyeong Kim 

IRB Chair 
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ANEXO L - Aprovação do comitê de ética - Portugal 

 

Pedido de acesso a dados  

Jorge Bonito (jbonito@uevora.pt) 

03/04/2015 

Para: Anabela Mouro  

Cc: 'Priscila S', Natália Oliveira Vargas e Silva 

Bom dia Prof.ª Anabela Mouro 

Começo por agradecer o seu contacto e a disponibilidade apresentada. Daremos 
notícias acerca dos resultados encontrados, seguramente interesse também da 
SACS. 

Cordiais saudações. 

Jorge Bonito 

De: Anabela Mouro [mailto:anabela.mouro@ua.pt]  
Enviada: 2 de abril de 2015 10:41 
Para: jbonito@uevora.pt 
Assunto: RE: Pedido de acesso a dados | Projeto 

 Caro Prof. Jorge Bonito, 

Tal como solicitado envio em anexo os endereços de correio eletrónico dos alunos 
do 3º ano da Licenciatura em Ciências Biomédicas da SACS. 

 Com os melhores cumprimentos, 

Anabela Mouro 

 

Anabela Nordeste Mouro [anabela.mouro@ua.pt] 

Secção Autónoma de Ciências da Saúde 

Universidade de Aveiro 
Campus Universitário de Santiago 
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Agra do Crasto – Edifício 30 
3810-193 Aveiro - Portugal 
 Ext.     22159 
Tlf.      234 247 183 
Tlm.    96 336 53 28 
From: Jorge Bonito [mailto:jbonito@uevora.pt]  
Sent: quarta-feira, 1 de Abril de 2015 20:07 
To: Anabela Mouro 
Subject: Pedido de acesso a dados | Projeto 

  

Cara Prof.ª Anabela Mouro 

 Nos termos da indicação do Prof. Manuel Santos, diretor da SACS, venho 
solicitar acesso aos endereços eletrónicos dos alunos do último ano dos cursos em 
epígrafe que são da responsabilidade da SACS. 

Fico a aguardar as suas notícias. 

Cordiais saudações 

 Jorge Bonito 

O projeto KNOWLEDGE OF EPILEPSY IN HEALTH STUDENTS: A MULTICENTER 

STUDY foi aprovado pelo Comité de Ética em Pesquisa da UNASP, São Paulo, Brasil, 
com o número 812 316, datado de 25 de setembro de 2014. O objetivo deste estudo 
é avaliar o conhecimento sobre epilepsia de estudantes universitários da área da 
saúde. São, por isso, convidados a participar desta pesquisa todos os alunos do último 

ano dos cursos de graduação da área da saúde de vários países: Brasil, 
Argentina, Portugal, Estados Unidos da América e África do Sul. Os alunos serão 
convidados a preencher um questionário de conhecimento sobre a epilepsia –numa 

plataforma informática – composto por 55 itens relacionados aos aspetos médicos e 
sociais da doença. 

Em Portugal, ficou definido inquirir os alunos dos seguintes cursos na Universidade 
de Aveiro: 

1 – Enfermagem 
2 – Biologia 
3 – Psicologia 
4 - Ciências Biomédicas 
5 – Fisioterapia 
6 – Gerontologia 
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7 – Ciências da fala 
8 – Radiologia 
9 – Biotecnologia 
10 – Métodos Biomoleculares 
11 – Biomedicina Molecular 
12 – Psicologia da Saúde e Reabilitação 
 
Nesse sentido, venho solicitar a V. Ex.ª autorização para ter acesso aos endereços 

eletrónicos dos alunos envolvidos nestes cursos, com o objetivo de lhes ser enviado 
posteriormente um link convite para responder a um questionário. 

Esperando os bons ofícios de V. Ex.ª para este assunto, apresento os meus 
cumprimentos  

Jorge Bonito | Professor Auxiliar com Agregação 

Membro do CIDTFF/Universidade de Aveiro 

Especialista Universitário em Prevenção de Riscos e Promoção da Saúde 
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ANEXO M - Aprovação do comitê de ética - Argentina 

 

62-2015        Autorización para realizar encuesta Maestría UNASP  
Ft. Priscila De Souza 

  

VISTO Y CONSIDERANDO 

Que la Ft. Priscila De Souza solicita autorización para administrar encuestas a 30 
estudiantes de cada carrera de la FCS con el objetivo de investigar el conocimiento 
de los alumnos respecto a Epilepsia. 

  

ACORDADO 

Otorgar autorización para administrar encuestas a 30 estudiantes de cada carrera de 
la FCS. 
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ANEXO N - Aprovação do comitê de ética - África do Sul 
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ANEXO O - Normas da revista 

 

INSTRUÇÕES PARA PUBLICAÇÃO CADERNOS DA ESCOLA DE SAÚDE 

O Caderno da Escola de Saúde do UniBrasil é uma publicação semestral de caráter técnico-
científico, que tem por objeto contribuir na divulgação de trabalhos nas áreas de Ciências 
Biológicas e da Saúde.  Editado pelo Centro Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil, a 
qual tem como missão ”Formar, por meio de processos sustentáveis, pessoas que possam 
assumir a plenitude da condição humana, pela geração e experimentação de saberes, ideias 
e valores comprometidos com a realidade brasileira." 

 NORMAS GERAIS 

O Caderno da Escola de Saúde recebe para publicação artigos originais, revisões, relatos de 
experiência ou de casos, atualizações, resenhas, entrevistas, ensaio, resumo de dissertação 
ou tese e anais de eventos científicos da área. 

 1 Artigo Original: relato de investigação/pesquisa original e inédita e/ou Trabalhos de 
Conclusão de Curso (TCC). Limite máximo de 20 páginas. 

2 Revisão: revisão sistematizada da literatura ou reunião dos principais fatos e ideias 
publicados sobre um determinado tema. Limite máximo de 15 páginas.  

3 Relato de Casos: relatos de estudos avaliativos e originais, contendo dados relevantes na 
área profissional, acadêmica, de extensão, entre outras. A apresentação deve acompanhar 
as normas para artigos originais. Limite máximo de 15 páginas.  

4 Atualizações: trabalhos descritivos e interpretativos, com fundamentação sobre a situação 
global em que se encontra determinada assunto investigativo, ou potencialmente 
investigativo.  Limite máximo de 10 páginas. 

5 Resenha: análise de obra recentemente publicada e/ou consideração teórica sobre a prática 
profissional na área.  Limite máximo de 05 páginas.  

6 Entrevista: espaço para apresentação de entrevistas com autoridades e, ou especialistas 
em uma área de conhecimento dentre as áreas de interesse da revista. Limite máximo de 05 
páginas. 

7 Ensaios ou Notas de Aula: interpretação original de tema que contribua criticamente para 
o aprofundamento do conhecimento e/ou anotações/revisões de conteúdos de aula de 
professores da Instituição. Limite máximo de 10 páginas. 

8 Resumo de Dissertação/Tese: resumo de dissertação ou tese. Limite 2 páginas. 

9 Anais de Eventos Científicos da Área: coletânea de resumos de trabalhos científicos em 
congressos, simpósios, jornadas, etc... 

Os trabalhos devem ser encaminhados ao Caderno da Escola de Saúde com indicação de 
sua classificação de acordo com as categorias supracitadas. 

Os trabalhos devem destinar-se exclusivamente ao Caderno da Escola de Saúde, não sendo 
permitida sua apresentação simultânea à outro periódico, tanto do texto, quanto de figuras e 
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tabelas, quer na integra ou parcialmente, excetuando-se resumos ou relatórios preliminares 
publicados em anais de reuniões científicas. 

Os trabalhos deverão vir identificados com o nome dos autores, titulação, local de trabalho, 
cargo atual, endereço completo incluindo o eletrônico, e indicação de um dos autores como 
responsável pela correspondência. 

O aceite para publicação está condicionado à transferência dos direitos autorais e 
responsabilidade de publicação (Anexos 1 e 2) assinados pelos autores. 

Os trabalhos serão avaliados pelo Conselho de Editorial e Conselho Científico, os quais são 
responsáveis pelo aceite ou recusa. Os membros avaliadores poderão sugerir modificações, 
o que não significa aceite definitivo. 

Para publicação, além do atendimento às normas da revista, serão considerados: atualidade, 
originalidade e relevância do tema, consistência científica e respeito às normas éticas. Os 
autores receberão parecer sobre as pendências ou os motivos da recusa. 

Os conceitos emitidos no trabalho, bem como a fidedignidade, adequação e procedências das 
citações bibliográficas, são de exclusiva responsabilidade dos autores. 

Nas pesquisas envolvendo seres humanos ou animais, os autores deverão enviar uma cópia 
de aprovação emitida pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) institucional, bem como os 
autores deverão explicitar, no corpo do trabalho, os procedimentos éticos utilizados no 
desenvolvimento da pesquisa e o número do protocolo de Aprovação do CEP. 

FORMATAÇÃO DO TEXTO E CONTEÚDO DO TRABALHO 

O Caderno da Escola de Saúde do Centro Universitário Autônomo do Brasil adota 
os Requisitos Uniformes para Manuscritos Submetidos a Revistas Biomédicas,  publicado 
pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas ― Estilo Vancouver ― como 
norma para publicação de artigos, disponível no site: http://www.icmje.org .  

Os títulos de periódicos devem ser referidos abreviados, de acordo com o 
Index Medicus: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=journals  sendo que  coloca-se 
um ponto após o título para separá-lo do ano. Para a abreviatura dos títulos de periódicos 
nacionais e latino-americanos, consultar o site:  http://portal.revistas.bvs.br  eliminando os 
pontos da abreviatura, com exceção do último ponto para separar do ano. 

Os trabalhos deverão ser encaminhados ao editor, para o e-mail– 
cadernosaude@unibrasil.com.br, editado em Word for Windows 98 ou mais recente, 
fonte Times 12, digitados em espaço 1,5, com margens: 3 cm para superior e esquerda; e 2 
cm inferior e direita, e configurar tamanho de papel A4, em arquivo identificado com a 
categoria do artigo, o nome do autor principal e parte do título do artigo. 
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ANEXO P - Comprovante de submissão do artigo 
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ANEXO Q - Artigo 

Conhecimento sobre Epilepsia em Universitários da Área da Saúde: Revisão 
Sistemática 

 
Priscila de Souza1 e Natália Cristina de Oliveira2 

 
1 Aluna do Mestrado em Promoção da Saúde do Centro Universitário Adventista de São Paulo 
(UNASP). Fisioterapeuta do Instituto de Medicina Física e Reabilitação (IMREA) - Rede Lucy 
Montoro. 
2 PhD, docente do Mestrado em Promoção da Saúde do Centro Universitário Adventista de 
São Paulo (UNASP-SP). 
 
 

RESUMO 

A epilepsia é uma doença neurológica comum. Segundo a classificação internacional das 
crises epiléticas, é definida como uma descarga elétrica excessiva desorganizada no cérebro, 
que pode ser dividida em três grupos de crises: parciais ou focais, generalizadas e não 
classificáveis. Estima-se que 8 em cada 1000 pessoas em todo o mundo tenham epilepsia. 
Embora seja uma doença bastante prevalente, a epilepsia ainda é cercada por preconceitos 
e estigmas. Assim, o objetivo deste estudo foi identificar o conhecimento dos estudantes 
universitários da área da saúde em relação à epilepsia. Foi realizada revisão sistemática da 
literatura dos últimos anos (2000 - 2014). Para tanto, a estratégia de busca utilizou descritores 
de acordo com a nomenclatura MeSH (epilepsy, student, university student and knowledge) 
nas bases de dados PubMed, Lilacs, Scielo e ProQuest. A busca resultou em 3 artigos cujos 
autores pesquisaram universitários da saúde do Brasil e Jordânia. Em todos eles, o 
conhecimento sobre a doença foi considerado insuficiente. Os estudantes universitários não 
têm recebido adequado conhecimento sobre epilepsia em sua formação. Eles representam 
uma parcela importante da sociedade, pois se tornarão profissionais da saúde vetores de 
informação. O conhecimento sobre a doença pode influenciar suas atitudes e a de outras 
pessoas perante a epilepsia. 

Descritores: epilepsia, estudantes universitários, conhecimento.  

 

ABSTRACT 

Epilepsy is an ordinary neurological disease. According to the international classification of 
epileptic seizures, it is defined as an unorganized excessive electrical discharge in the brain, 
which might be divided into three groups of seizures: partial or focal, generalized and non-
classifiable. It is estimated that 8 in each 1000 people in the world have epilepsy. Although it 
is a highly prevalent disease, epilepsy is still surrounded by prejudice and stigmas. Therefore, 
the aim of this study was to identify the knowledge about epilepsy among university health 
students. A systematic review in the scientific literature of the last years (2000 - 2014) was 
conducted. Search strategy used MeSH descriptors (epilepsy, student, university student and 
knowledge) at PubMed, Lilacs, Scielo and ProQuest data bases. The search resulted into 3 
articles whose authors investigated university health students from Brazil and Jordan. In all of 
them, knowledge about the disease was considered to be insufficient. University students have 
not been receiving adequate knowledge about epilepsy in their undergraduation courses. They 
represent an important fraction of society, as they will become health professionals, vectors of 
information. Knowledge about this disease may influence their attitudes and other people’s 
towards epilepsy. 

Keywords: epilepsy, students, university students, knowledge.  
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INTRODUÇÃO 
 

A epilepsia é uma doença neurológica comum1. Segundo a classificação internacional 
das crises epiléticas2, ela é definida como uma descarga elétrica excessiva desorganizada no 
cérebro, que pode ser dividida em três grupos de crises: parciais ou focais, generalizadas e 
crises não classificáveis. O diagnóstico da epilepsia geralmente depende da descrição das 
crises pelo paciente, por parentes ou por testemunhas. Dessa forma, a história e o exame 
clínico são fundamentais2. A Organização Mundial da Saúde estima que 8 em cada 1000 
pessoas em todo o mundo tenham epilepsia, e a prevalência desta doença em países em 
desenvolvimento é mais elevada quando comparada com a de países desenvolvidos3. Embora 
a epilepsia seja uma das patologias neurológicas mais prevalentes, ela ainda é cercada por 
preconceitos, estigmas, falta de consciência e atitudes errôneas da população para com a 
doença1,4,5.  

Diferentes autores observaram que grande parte da discriminação é motivada pela 
ideia equivocada de atribuir aos pacientes epiléticos a impotência, a fragilidade e a deficiência 
mental, além do medo de testemunhar e ter que lidar com as causas e sintomas da doença1,4,5. 
Embora as causas da atitude preconceituosa das pessoas para com a doença sejam 
complexas, a falta de conhecimento sobre a epilepsia tem sido considerada um grande 
determinante para a rejeição social contra os epiléticos4,5. A ocorrência de epilepsia muitas 
vezes é considerada condição de agravamento de transtornos motores, psicológicos ou 
impedimento para inclusão do paciente nos diferentes meios sociais1. Isto pode ter origem no 
desconhecimento do tema pela população, e também por parte dos profissionais de saúde. 
Assim, diversos estudos têm sido realizados para identificar o conhecimento, o 
comportamento e as crenças das pessoas quanto à epilepsia1,4,5.  

Os estudantes universitários representam uma parte da sociedade com níveis 
elevados de conhecimento, com grande potencial de se tornarem modelos para a sociedade 
e de contribuírem para o crescimento do país5. É importante que eles tenham o correto 
conhecimento e atitudes adequadas perante o indivíduo com epilepsia, visto que esses futuros 
profissionais são importantes vetores de informação para a sociedade1. 

Investigações nessa área podem possibilitar a identificação de deficiências na 
formação profissional, bem como orientar a elaboração futuras intervenções, que refletirão 
num maior nível de conhecimento e inclusão dos pacientes com epilepsia na sociedade. 
Assim, o objetivo desse estudo foi identificar o conhecimento dos estudantes universitários da 
área da saúde em relação à doença epilepsia. 

 
 

METODOLOGIA 

Este estudo revisou artigos indexados nas bases de dados PubMed, Lilacs e Scielo, 
no período compreendido entre 2000 e 2014. Para tanto, adotou-se a estratégia de busca por 
descritores de acordo com a nomenclatura MeSH: epilepsia (epilepsy), estudante (student), 
estudante universitário (university student) e conhecimento (knowledge). Fizeram parte desta 
revisão sistemática estudos com humanos, clínicos, uni ou multicêntricos, randomizados e 
com critérios de seleção amostral, que tivessem analisado o conhecimento sobre a epilepsia 
em estudantes universitários da área da saúde. Foram excluídos artigos de revisão de 
literatura e os que atendiam apenas parcialmente os critérios de inclusão. Os estudos foram 
selecionados seguindo a metodologia de revisão sistemática6: 1º etapa -  seleção dos artigos 
selecionados através do descritores e estratégia de busca; 2º etapa - análise do título dos 
artigos; 3º etapa - exclusão dos artigos selecionados com o mesmo título nas diferentes bases 
de dados; 4º etapa - leitura dos resumos; 5º etapa - leitura dos artigos na íntegra, análise 
crítica e conclusiva. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram encontrados ao todo 156 artigos (1º etapa), com os descritores (university 
student AND epilepsy AND knowledge) e (epilepsy AND student AND knowledge). Foram 
selecionados 43 artigos (2º etapa) 33 no PubMed, 5 na Scielo e 5 na base de dados Lilacs. 
Após a seleção parcial (3º etapa), restaram 34 artigos. Com a leitura dos resumos (4º etapa) 
foram excluídos 31 artigos que não atendiam aos critérios de inclusão (avaliação de pessoas 
epilépticas, de profissionais graduados ou em pós-graduação, de estudantes universitários de 
outras áreas que não a da saúde). Assim, restaram 3 artigos (5º etapa) para serem discutidos. 

Os artigos analisados mostraram resultados semelhantes: eles evidenciam a falta de 
conhecimento e a insegurança entre os futuros profissionais. Este dado é preocupante, uma 
vez que esses profissionais serão os responsáveis pelo acolhimento do paciente epiléptico 
nos diversos serviços de saúde, sobretudo no âmbito da atenção interdisciplinar.  

Em 2004, Fonseca et al.1 avaliaram o conhecimento e a atitude perante a epilepsia de 
universitários de Ciências Farmacêuticas, Fisioterapia, Medicina, Nutrição e Terapia 
Ocupacional. A amostra foi composta por 290 alunos ingressantes e 274 concluintes. As 
respostas ao questionário (baseado em itens relativos à familiaridade, conhecimento, atitudes 
e cuidados na crise epiléptica) revelaram que os estudantes concluintes, como esperado, 
tinham maior conhecimento sobre a epilepsia. Contudo, a avaliação dos autores foi que 
mesmo o conhecimento dos alunos do último ano ainda era insuficiente e deveria ser 
melhorado. 

Os mesmos autores observaram que parte significativa tanto de ingressantes como de 
concluintes apresentava conhecimento inadequado, como por exemplo a necessidade de se 
introduzir algo na boca do paciente para evitar asfixia. Vinte e cincos por cento dos alunos 
consideravam que a epilepsia era uma doença hereditária. A mesma porcentagem assinalou 
que a epilepsia era dependente de lesão cerebral, e não houve diferença significante entre os 
alunos do primeiro e último anos em relação ao conhecimento de alguns aspectos da doença1.  
 Outro estudo realizado por autores brasileiros4, avaliou universitários da área da saúde 
do quarto ao sétimo semestres dos cursos de Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição e 
Terapia Ocupacional, através da implementação de atividade educativa sobre epilepsia. 
Cento e dezesseis estudantes responderam a um questionário antes e após a intervenção 
educativa. Os autores observaram baixo conhecimento acerca de diversos aspectos da 
epilepsia antes da intervenção. Após o workshop de 2 horas com recursos audiovisuais, as 
respostas foram mais adequadas, entretanto, ainda foram observadas muitas lacunas. Os 
autores concluíram que a inclusão rotineira de discussões sobre o tema resultará na 
familiaridade dos estudantes com a doença e consequentemente produzirá reflexos em suas 
futuras atitudes profissionais.  
 O mais recente estudo sobre o tema foi o de Hassona et al.5. Os pesquisadores 
avaliaram o conhecimento de 171 estudantes do 4º e 5º anos de um curso de Odontologia na 
Jordânia e observaram que, além do conhecimento inadequado sobre a doença, 43% da 
amostra acreditava que indivíduos portadores de epilepsia não deveriam se casar, e 87% 
assumiram que teriam medo de tratar e/ou cuidar desse tipo de paciente por temerem crises 
epiléticas durante o procedimento odontológico.  
 A falta de segurança e conhecimento dos profissionais pode afetar de forma negativa 
ao acesso das pessoas com epilepsia ao serviço de saúde e a diversos tratamentos, como é 
o caso da odontologia5. A pequena experiência clínica durante a graduação pode explicar as 
atitudes desses estudantes, pois uma boa capacitação é essencial para uma atuação 
profissional competente5.  

Novas formas e condutas de ensino devem ser praticadas, para que se eleve o nível 
de conhecimento e segurança dos futuros profissionais, a fim de reduzir as limitações 
encontradas por pessoas com epilepsia e seus familiares nos diferentes meios sociais, 
principalmente no que diz respeito ao acesso aos diversos tipos de tratamento de saúde. 
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CONCLUSÃO 

Os estudantes universitários não têm recebido adequado conhecimento sobre 
epilepsia em sua formação. Eles representam uma parcela importante da sociedade, pois se 
tornarão profissionais de saúde, vetores de conduta e informação. A falta de conhecimento 
por parte de universitários de diferentes cursos da área da saúde pode ter relação com a 
aceitação social das pessoas epiléticas, o que gera dificuldades para os pacientes e suas 
famílias.   

A melhoria do nível de conhecimento sobre a doença, seja ela obtida de forma 
curricular ou por meio de palestras e workshops aos universitários, pode influenciar suas 
atitudes e as de outras pessoas perante a epilepsia. A experiência clínica com pacientes 
epiléticos durante a graduação também deve ser valorizada. Ainda são necessários mais 
estudos, em mais países e com um instrumento único, para que seja possível comparar 
opiniões, conhecimento e atitudes dos futuros profissionais sobre a doença. 
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