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“A humildade é a única base sólida de todas as virtudes”. 
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RESUMO 

Objetivo:  Locus de Controle Geral (LdCG) é um conceito psicológico 

usado para medir a extensão na qual o indivíduo percebe-se como 

resultante de fatores internos (próprios do indivíduo, de suas ações, 

vontades, forças), ou externos, ou seja, de terceiros, acerca de sua vida.  

O objetivo deste estudo é analisar a relação entre LdCG e características 

clínicas, grau de ansiedade, depressão, religiosidade/espiritualidade, e 

qualidade de vida nos pacientes com epilepsia (PCE). 

Métodos:  Trata-se de um estudo transversal, multicêntrico, realizado 

com 186 pacientes com um diagnóstico definitivo de epilepsia 

recrutados consecutivamente e 189 controles saudáveis, no Brasil e na 

Lituânia.  Dados clínicos e demográficos foram obtidos, e todos os 

pacientes responderam a escalas internacionalmente validadas: LdCG de 

Rotter, Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADS), Qualidade 

de Vida em epilepsia (QOLIE-31) e Escala de Espiritualidade 

(INSPIRIT-R).  

Resultados: A média de idade foi de 36,15±13,75 anos, 61,3% foram 

mulheres, média de idade de início da epilepsia foi 17,27±13,59 anos, e 

a frequência média de crises, de 8,22±20,00/mês.  Não houve diferenças 

estatisticamente significantes nos traços psicológicos entre PCE e 

controles saudáveis, exceto em sintomas depressivos (HADS - escore de 

Depressão; PCE:4,98±4,19 vs. controles:4,11±3,24; p = 0,03).  No 

grupo de PCE, aqueles com aura apresentaram maiores escores de 

Depressão (5,37±4,09 vs. 3,78±4,31; p = 0,02).  Pacientes que puderam 

reagir à uma crise demonstraram níveis mais elevados de sintomas 

depressivos (6,01±4,40 vs. 4,14±3,83; p = 0,002), e de ansiedade 

(8,60±4,87 vs. 6,70±4,05; p = 0,004), com impacto negativo no QOLIE-

31 (56,10±17,39 vs. 62,37±16,13; p = 0,01) porém não foram 

observadas diferenças estatisticamente significantes nos escores de 

LdCG (p = 0,73) ou INSPIRIT-R (p = 0,71) entre aqueles que 

conseguem reagir às crises ou não. 

Conclusão: A comparação entre PCE e controles saudáveis mostrou 

resultados similares nos aspectos psicológicos, excetuando-se a 

depressão. A habilidade de perceber e reagir a uma aura está associada à 
ansiedade e sintomas depressivos em PCE, com nível de qualidade de 

vida mais baixo.  Estes determinantes podem ajudar pesquisadores a 

implementar estratégias não farmacológicas no intuito de melhorar o 

autocontrole e a qualidade de vida em epilepsia. 

 



 

 

Palavras-chave: epilepsia focal, aura, locus de controle, controle 

interno-externo, desamparo adquirido. 

 

 

  



 

ABSTRACT 

Objective:  General Locus of Control (GLoC) is a psychological 

concept that may be used to measure the extent to which internal factors, 

i.e., personal to the individual, his actions, wills, powers; or external, as 

faith, luck, chance, others, affect patients’ perception of life 

events.  Such events can be interpreted as a result of both one’s own 

actions and external factors. The aim of this study is to analyze the 

relationship between GLoC and clinical characteristics, levels of 

anxiety, depression, religiosity/spirituality, and quality of life of patients 

with epilepsy (PWE). 

Methods:  A transcultural case-control study was carried out with 186 

consecutive patients with a definite diagnosis of epilepsy and 189 

healthy controls, in Brazil and Lithuania. Clinical and demographic data 

were obtained, and all patients answered to internationally validated 

scales: Rotter's GLoC, Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), 

Quality of Life in Epilepsy (QOLIE-31) and Index of Core Spiritual 

Experiences-Revised (INSPIRIT-R). 

Results: Patient´s mean age was 36.15±13.75 years, 61.3% was female, 

mean age of onset of epilepsy was 17.27±13.59 years and monthly 

frequency of seizures was 8.22±20.00. There were no statistically 

significant differences in psychological features between PWE and 

controls, except in depressive symptoms (HADS-Depression score 

PWE:4.98±4.19 vs. controls:4.11±3.24; p = 0.03). Within the epilepsy 

group, patients referring aura had higher scores in HADS-Depression 

(5.37±4.09 vs. 3.78±4.31; p = 0.02). Patients who could react to a 

seizure demonstrated higher levels of depressive symptoms (6.01±4.40 

vs. 4.14±3.83; p = 0.002), and anxiety (8.60±4.87 vs. 6.70±4.05; p = 

0.004), with negative impact on QOLIE-31 (56.1±17.39 vs. 62.37±16.13; 

p = 0,01) but not statistically significant different scores in GLoC (p = 

0.73) or INSPIRIT-R (p = 0.71). 

Conclusions:  Comparing PWE and healthy controls, similar results 

were found, concerning psychological aspects, except depression.  The 

ability to perceive and react towards an incoming aura is associated to 

anxiety and more depressive symptoms in PWE, with lower quality of 
life. These identified determinants may help researchers to design and 

implement nonpharmacological strategies to improve self-control and 

quality of life in epilepsy. 

 



 

 

Key words: focal epilepsy, aura, locus of control, internal-external 

control, learned helplessness 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A epilepsia, condição caracterizada por crises epilépticas 

recorrentes (duas ou mais), não provocadas por causas identificáveis 

imediatas, é uma das enfermidades neurológicas mais comuns, afetando 

indivíduos de todas as idades.1  Estima-se que 65 milhões de indivíduos 

ao redor do mundo possuem este diagnóstico.  Sua prevalência varia de 

1-2% da população geral, o que nos leva a considerar que em torno de 

140 mil indivíduos apresentam tal diagnóstico no Estado de Santa 

Catarina, de acordo com o censo do IBGE para o ano de 2017.2; 3  

Destes, 30% são considerados de difícil controle, ou 

farmacorresistentes, mesmo sob tratamento clínico-medicamentoso 

otimizado.4 

As repercussões causadas pelo diagnóstico de epilepsia não 

estão apenas limitadas ao âmbito físico, como traumatismos difusos 

(incluindo o traumatismo crânio-encefálico), mas também ao lado 

psicossocial, seja pela imprevisibilidade de novas crises, pelos efeitos 

colaterais das medicações em uso ou pelo grau de dependência desses 

indivíduos, tendo em vista a percepção de perda de controle sobre suas 

próprias vidas.  Estigma, discriminação, dificuldades de inclusão social, 

frustração vocacional, são apenas algumas das características comuns a 

estes indivíduos.5  Não é a toa que o índice de doenças como a 

depressão e a ansiedade são maiores nessas populações, diretamente 

associadas a piores taxas de qualidade de vida.6; 7; 8; 9; 10  A taxa anual de 

suicídio em pacientes com epilepsia nos Estados Unidos, de 2003 a 

2011, foi em torno de 16,89/100000 habitantes, 22% acima da 

população geral, ocorrendo, principalmente, nos indivíduos entre 40-49 
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anos de idade, e tendo como fatores de risco a população de menor 

renda.11; 12 

Há décadas a comunidade científica produz estudos não 

apenas no sentido da cura da epilepsia, ora através de novos fármacos, 

ora através do desenvolvimento de novas técnicas cirúrgicas, mas 

também no intuito de melhorar o manejo psicológico de tais pacientes, 

considerando seu caráter crônico.13  Questionários para determinar 

variáveis como auto-eficácia (Self-Efficacy),14 percepção de 

autocontrole (Perceived Self-Control),15 estratégias de enfrentamento 

(Coping),16 suporte social (Social Support),17 e domínio (Mastery),18 

entre outras, têm sido aplicados nos pacientes com epilepsia (PCE), no 

sentido de melhor entender os aspectos "psicológicos" e melhorar a 

qualidade de vida desses indivíduos.  Este contexto também inclui a 

espiritualidade ou religiosidade, tendo em vista não apenas a sua 

importância em diversas culturas mundo afora, mas também seu papel 

em doenças crônicas, incluindo aqui a epilepsia, seja na melhor 

condução do paciente, com taxas inferiores de depressão e ansiedade, ou 

em melhores resultados clínicos.19; 20 

Locus de Controle Geral (LdCG) é um conceito introduzido 

em 1966 por Julian B. Rotter para determinar a percepção subjetiva de 

controle que temos sobre nossas próprias vidas.21  Pode ser classificado 

em "interno", quando a pessoa sente-se plenamente responsável por si 

mesma e acredita que sua vida é fruto de seu comportamento, suas 

habilidades e suas escolhas, ou "externo", quando o indivíduo acredita 

não estar no comando de sua própria vida, havendo outros determinantes 

externos como fé, sorte, cuidados de outras pessoas, parentes próximos, 

etc.  A percepção de independência do indivíduo (LdCG interno) parece 
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ser determinante para que suas experiências tenham sucesso.  Quando 

aplicado especificamente no campo da saúde, este conceito foi 

suplementado por Locus de Controle na saúde (LdCS), desenvolvido por 

Wallston et al., o qual divide-se também em "interno" (controle próprio 

da doença e seu manejo), e "externo", sendo este subdividido em 

"chance" ou "acaso" (sorte, poderes superiores, destino, fé), e em 

"powerful others" ou "outros poderosos" (amigos, parentes, ou 

profissionais de saúde).22  Henninger et al. (2012) demonstraram que 

indivíduos apresentando doenças crônicas tendem a maior externalidade, 

tendo sugerido que a ausência de investimentos em prevenção, assim 

como a perda do controle da doença ao longo de seu curso estariam 

entre as explicações para tal resultado.23  Ainda, pacientes com maior 

internalidade teriam maior adesão ao tratamento, por se sentirem mais 

responsáveis por si mesmos e consequente melhor manejo de suas 

condições, incluindo aqui a epilepsia.24; 25  Fora do contexto médico, um 

estudo realizado em professores de escolas secundárias em treinamento 

em uma universidade pública mostrou que um LdCG mais externo está 

relacionado a atitudes acadêmicas negativas.26  Vários trabalhos 

demostraram que epilepsia está relacionada a uma maior externalidade, 

sendo que uma das razões aventadas são as repetidas experiências de 

perda de controle causadas pela imprevisibilidade das crises.27; 28 

 Aura é um fenômeno ictal que, em um determinado 

PCE, pode preceder uma crise epiléptica observável, estando presente 

em 55-65% das epilepsias focais.  Se isolada, constituiu uma crise 

sensorial29, que advém com o paciente consciente e que, portanto, 

percebe sua presença.  Sua ocorrência periódica pode servir aos PCE 

como um meio de detecção de suas crises e seus riscos em potencial, 
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tendo extrema importância no prognóstico deles, já que serviriam como 

um "aviso" da chegada de uma crise e, consequentemente, 

possibilitando ao PCE agir, seja avisando seus próximos ou se 

protegendo, tomando medidas para evitar traumatismos, ou mesmo no 

sentido de evitar que a crise venha em sua integridade.  Rona et al. 

associam as diferentes auras com suas respectivas síndromes 

epilépticas:30; 31; 32 

- Aura Somatosensorial: mais associada à epilepsia do lobo 

parietal, frontal ou temporal; 

- Aura Visual: epilepsia do lobo temporal ou occipital; 

- Aura Auditiva: epilepsia do lobo temporal; 

- Aura Olfatória: epilepsia do lobo frontal ou temporal; 

- Aura Gustativa: epilepsia do lobo temporal; 

- Aura Autonômica: epilepsia do lobo temporal ou frontal 

- Aura Abdominal: epilepsia do lobo temporal; 

- Aura Alucinatória/Ilusória: epilepsia do lobo temporal ou 

frontal; 

- Aura Cefálica: epilepsia do lobo frontal ou temporal. 

A relação entre aura e LdCG foi estudada por Devillis et al., 

comparando 289 PCE a indivíduos saudáveis.28  Eles evidenciaram que 

PCE apresentaram menores escores de internalidade, além de maiores 

índices de "acaso" denotando uma maior externalidade.  Depressão 

também foi um achado mais frequente nesses indivíduos.  A presença de 

aura e a possibilidade de se evitar crises esteve associada a maiores 

taxas de internalidade, tanto no questionário de Rotter quanto no LdCS, 

levando a menores escores de depressão.  Em outro estudo importante 

neste contexto, Lohse et al. corroboram a internalidade na escala LdCS 
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em pacientes que são capazes de agir na vigência da aura, mas tal 

achado não se refletiu em menores taxas de depressão ou ansiedade.33 

No entanto, até o momento não há estudos mostrando se o uso 

da escala proposta por Rotter apresenta relação com aspectos 

psicológicos dos PCE, como qualidade de vida, ansiedade, depressão, e 

o impacto da religiosidade neste contexto.21  A hipótese é de que 

indivíduos com epilepsia, e escores mais internos no questionário 

LdCG, teriam, como consequência, melhores índices de bem-estar, 

menos diagnóstico de depressão e ansiedade e melhor qualidade de vida.  

Além disto, características semiológicas da epilepsia, como a aura, e a 

reatividade do paciente frente às auras, hipoteticamente estariam 

associadas a um LdCG mais interno, uma maior sensação de controle do 

paciente sobre a epilepsia, que traz na sua imprevisibilidade uma de suas 

piores faces. 
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2  OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Verificar, através da variável Locus de Controle, o quanto de 

controle subjetivo os PCE detêm em relação às suas próprias vidas e 

se isso resulta em melhores índices de qualidade de vida. 

2.2 Objetivos Específicos 

Comparar dados demográficos, clínicos e psicológicos de PCE com 

controles saudáveis; 

 

Verificar se a presença de aura, a habilidade em reagir à aura ou de 

evitar a crise frente à chegada da aura está relacionada à melhor 

percepção de autocontrole (ou internalidade no LdCG), e se tal 

achado também ocasiona menores taxas de depressão/ansiedade e 

melhores escores de bem-estar;  

 

Analisar se a espiritualidade/religiosidade (considerada um fator 

externo) está relacionada ao Locus de Controle e se essa relação 

estaria relacionada a melhor qualidade de vida. 
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3 METODOLOGIA  

3.1 Sujeitos de pesquisa 

Trata-se de um estudo transversal, multicêntrico, realizado em 

dois centros de referência para o tratamento de epilepsia:  

• Centro de Epilepsia de Santa Catarina (CEPESC), no 

Hospital Universitário da UFSC (HU/UFSC): localizado em 

Florianópolis, centro de referência para o atendimento e 

tratamento clínico e/ou cirúrgico de PCE, com área de 

abrangência de aproximadamente 7 milhões de pessoas; 

• Centro de Epilepsia, no Hospital da Universidade de 

Vilnius (Vilnius University Hospital Santariškių Klinikos): 

localizado em Vilnius, Lituânia, com área de abrangência de 3 

milhões de pessoas. 

Todos os indivíduos tiveram o diagnóstico confirmado pelos 

critérios da Liga Internacional Contra a Epilepsia (International League 

Against Epilepsy - ILAE), baseados em 1; 2: 

• História clínica e exame neurológico; 

• Eletroencefalograma; 

• Ressonância Nuclear Magnética de 1.5 Tesla. 

Os pacientes, que apresentavam diagnóstico definido de 

epilepsia por um período mínimo de 1 ano e sob tratamento 

farmacológico otimizado por especialistas certificados em 

epileptologia/neurofisiologia clínica, foram recrutados 

consecutivamente no período de agosto de 2015 a março de 2017. 
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Os indivíduos saudáveis (= controles saudáveis) foram 

recrutados aleatoriamente a partir da população geral, no mesmo 

período, pareados para sexo, idade e nível educacional. 

Os critérios de exclusão foram os seguintes: 

• Pacientes abaixo de 18 anos de idade; 

• Impossibilidade de responder aos questionários por 

distúrbios cognitivos ou psiquiátricos; 

• Doença controlada após tratamento cirúrgico; 

• Sujeitos com crises não epilépticas. 

Os dados clínicos e demográficos foram coletados nos centros 

de referência, em entrevistas realizadas face-a-face, através de 

questionários universalmente validados e comumente usados em PCE 

(todos os 3 questionários apresentam uma tradução validada para o 

português.  No caso da Lituânia, os questionários aplicados foram os 

originais na língua inglesa): 

• QOLIE-31 (Quality of Life in Epilepsy): contém 30 

itens organizados em 7 sub-escalas: medo da crise (5 itens), qualidade 

de vida geral (2 itens), bem-estar emocional (5 itens), fadiga/energia (4 

itens), cognição (6 itens), efeitos da medicação (3 itens) e função social 

(5 itens), e um item adicional indicando o estado de saúde geral.  O 

valor final é a soma da média ponderada em cada sub-escala e todos os 

itens, sendo maior a qualidade de vida quanto maior for o escore;34; 35 

(Anexo 1) 

• HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale): 

possui 14 itens, dos quais sete são voltados para a avaliação da 

ansiedade, e sete para a depressão.  Em cada item o valor será de zero a 
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três pontos, com máximo de 42 (21 para depressão, e 21 para 

ansiedade);36; 37 (Anexo 2) 

• INSPIRIT-R (Index of Core Spiritual Experiences-

Revised): composto de 7 itens, sendo que o último apresenta uma lista 

de 12 tipos de experiências religiosas.38; 39  O grau de espiritualidade é 

diretamente proporcional à pontuação. (Anexo 3) 

• Foi aplicado, ainda, o questionário de Rotter, General 

Locus of Control (Locus de Controle Geral), consistindo em 29 questões 

de múltipla escolha, solicitando ao indivíduo escolher entre 2 frases com 

pontos de vista opostos aquela que mais se aproxima de sua opinião, 

face a uma situação.21; 40  São estas duas frases que vão apontar no 

sentido mais externo (ou seja, que os eventos acontecem respeitando 

uma ordem externa, como sorte, acaso, fé, ou de outras pessoas), ou 

mais interno (os eventos ocorrem devido a escolhas que o próprio 

indivíduo faz).  Assim, os escores, em um total de 23, são somados, 

sendo que quanto maior, mais externo é o resultado e, inversamente, 

quanto menor, mais interno.  Há, ainda, 6 afirmativas neutras, no intuito 

de despistar ou distrair o questionado, evitando a percepção de uma 

rotina de perguntas e a dedução do padrão de respostas. (Anexo 4) 

Os pacientes foram, ainda, agrupados em função da presença 

ou não de aura (Subgrupo AURA - sim ou não) e especificando qual(s) 

tipo(s) apresenta(m), de sua habilidade de perceber a chegada, e de 

reagir à aura, ou seja, de tomar medidas para diminuir o dano provocado 

pela crise, seja chamando algum amigo/familiar, ou tomando alguma 

atitude (Subgrupo REAGE - sim ou não), e também da capacidade de 

evitar a crise ao perceber a aura (Subgrupo EVITA - sim ou não).29 
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3.2. Revisão de literatura 

Adicionalmente, foi realizada uma revisão de literatura na 

base eletrônica de dados Pubmed-Medline através da combinação dos 

termos "locus of control" e "epilepsy", sendo considerados artigos 

apenas na língua inglesa, com sujeitos humanos e sem restrição 

temporal. Foram analisados 201 resumos, a partir dos quais foram 

selecionados os artigos mais relevantes para o tema baseando-se em sua 

qualidade e originalidade. Estudos adicionais considerados relevantes, 

que não foram identificados na pesquisa inicial, localizados nas 

referências bibliográficas dos artigos selecionados foram também 

incluídos. (Tabela 1) 

 

Tabela 1. Estudos sobre percepção de autocontrole em pacientes com 

epilepsia 

Autor, 

ano 

País "n" Design do 

Estudo 

Instrumentos Principais Achados 

Devillis et 

al., 198028 

EUA 286 PCE Transversal, 

questionários 

distribuídos (e-
mail ou correio) 

1. Variáveis 

relacionadas 

às crises 
2. LdCS 

3. Escala de 

Depressão 
CES-D 

A presença de aura 

foi associada à 

internalidade e 
menos depressão.  

Epilepsia mais 

severa diminuiu a 
internalidade, e 

aumentou a 

depressão.  Início da 

doença mais cedo 

foi associado à 

internalidade, 
"chance" e "outros 

poderosos", e um 

tempo maior de 
epilepsia, a maiores 

"chance", e "outros 

poderosos". 
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Hermann 

and 

Wyler., 
198941 

EUA 37 PCE 

com 

Epilepsia 
do Lobo 

Temporal 

operados 
(ELT) 

Prospectivo, 

comparativo 

antes e 6 meses 
após a cirurgia 

1. LdCG 

2. Escala de 

Depressão 
CES-D 

Pré-operatório: 

associação entre 

depressão e LdCG 
externo 

Escore de depressão 

diminuiu 6 meses 
após a cirurgia, mas 

LdCG não 

acompanhou 
(estável). 

Hermann 

et al., 

199042 

USA 102 PCE Transversal, 

questionários 

1. LdCG 

2. WPSI 

3. GHW 

Relação direta entre 

psicopatologia e 

LdCG externo 

Espie et 
al., 199043 

Escó
cia 

61 PCE Transversal, 
questionários 

1. Nowicki-
Strickland 

locus of 

control scale 

Não houve 
correlação entre 

LdC (com essa 

escala usada) e 
frequência de crises. 

Smith et 

al., 199144 

Rein

o 

Unid
o 

100 PCE Transversal, 

questionários 

1. HADS 

2. Escala LdC 

Externo 
3. Escala de 

Severidade de 

Crises 

Não houve 

correlação entre 

LdC e frequência de 
crises. 

Severidade de 

Crises foi 
significante como 

preditivo de LdC. 

Moore et 

al., 199445 

Rein

o 
Unid

o 

19 PCE, 

19 
pseudocri

ses e 19 

controles 

Transversal, 

questionários 

1. LdCS 

2. HADS 

Não houve diferença 

no Locus de 
Controle nesses 3 

grupos. 

Chovaz et 
al., 199446 

Cana
dá 

42 PCE 
com ELT 

operados 

Prospectivo, 
comparando os 

pacientes antes 

e depois da 
cirurgia 

1. LdCS 
2. WPSI 

3. BDI 

Depressão 
correlacionou a 

controle pós-

operatório de crises. 
Não houve 

correlação entre 

controle de crises e 
LdC. 

Gehlert et 

al., 199447 

EUA 143 PCE Transversal, 

questionários 

enviados por e-
mail 

1. LdCG 

2. LdCS 

Não houve diferença 

estatística nas 2 

escalas, em todas as 
variáveis estudadas. 

Gehlert et 

al., 199648 

EUA 144 PCE Transversal, 

questionários 

enviados pelo 
correio 

1. LdCG 

2. LdCS 

3. ASQ 

Pacientes que 

continuam a ter 

crises não se tornam 
mais externos. 
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Gehlert et 

al., 199849 

EUA 143 PCE Transversal, 

questionários 

enviados pelo 
correio 

1. LdCS Comparou as 3 sub-

escalas (interno, 

poderosos, e acaso), 
e concluiu que 

podem ser aplicadas 

em adultos com 
epilepsia. 

Krakow et 

al., 199950 

Alem

anha 

40 PCE Transversal 

correlacional, 

questionários 

1. Escala de 

Depressão de 

von Zerssem 
2. LdCS 

Pacientes tiveram 

escores mais 

internos que 
externos. 

Maiores índices de 

depressão que outras 

doenças crônicas 

Maiores escores de 

depressão em 
pacientes com maior 

frequência de crises 

Amir et al., 

199951 

Israel 89 PCE Transversal, 

aplicação de 
questionário 

face a face 

1. LdCG 

2. Escala 
WHOQOL 

3. Escala 

"Epilepsy 
Self-Efficacy" 

LdCG externo está 

relacionado a piores 
escores na escala 

WHOQOL. 

Gopinath 

et al., 

200025 

Índia 200 PCE Transversal, 

questionários 

aplicados face a 
face 

1. LdCG Locus de Controle 

mais externo para 

PCE, comparado 
aos adultos 

saudáveis 

Pacientes com 
atitude em 

conformidade com o 

tratamento e com as 
orientações médicas 

foram mais internos.  

Gramstad 
et al., 

200152 

Noru
ega 

101 PCE Transversal, 
questionários 

1. LdCS 
2. WPSI 

3. GSE 

4. PANAS-X 

Sem correlação 
entre LdCS e WPSI.  

A hipótese que a 

escala LdCS é de 
importância para o 

estado psicossocial 

dos PCE não obteve 
suporte neste 

estudo. 
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Spector et 

al., 200153 

Rein

o 

Unid
o 

100 PCE Transversal, 

questionários 

aplicados face a 
face. Entrevistas 

semi-

estruturadas 

1. LdCS 

2. HADS 

3. "Self - 
Control 

Schedule" 

4. Escala 
"Self-Esteem" 

Divide em HC 

("high controllers") 

e LC ("low 
controllers"). O 

grupo HC 

apresentou um 
escore inferior na 

escala LdCS para 

"chance".  Também 
nesse grupo, escores 

baixos de depressão 

foram associados à 
internalidade. 

Stone et 

al., 200454 

Suéci

a 

20 PCE e 

18 com 

Pseudocri
ses 

Prospectivo, 

caso-controle.  

Comparação 
entre PCE e 

Pseudocrises 

1. LdC 

próprio da 

Suécia 

Pseudocrises foram 

mais externos que 

PCE. 

Asadi-

Pooya et 
al., 200727 

EUA 200 PCE Transversal, uso 

de questionários 

1. Escala 

LdCS 
2. HADS 

PCE são mais 

fortemente externos 
e "outros poderosos" 

na escala usada.  

Maiores escores em 
"outros poderosos" 

estão relacionados à 

ansiedade na escala 
HADS. A percepção 

que certos "gatilhos" 

podem precipitar 
crises está 

relacionada à 

ansiedade. 

Sperling et 
al., 200855 

EUA 200 PCE Transversal, uso 
de questionários 

1. Escala 
LdCS 

2. HADS 

Controle da crise, 
níveis de ansiedade 

e "outros poderosos" 

na escala LdCS 
relacionam-se com 

auto-percepção dos 

precipitantes da 
crise.   

Mclaughli

n et al., 

201056 

Austr

ália 

64 PCE, 

idosos 

Transversal, uso 

de questionários 

1. LdCG 

2. QOLIE-31 

3. CIDI 
Depressão e 

Distimia 

Taxas altas de 

depressão e distimia 

foram relacionadas à 
menor qualidade de 

vida. 

Locus de Controle 
não é uma variável 

de interesse nesses 

pacientes. 
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Strut et al., 

201157 

EUA 51 PCE e 

ELT 

(mulhere
s) e 30 

mulheres 

com 
crises 

psicogêni

cas não 
epiléptica

s 

Transversal, 

questionários 

Comparativo 

1. LdCS 

2. BAI 

3. BDI 
4. QOLIE-89 

Sem diferenças nos 

dois grupos na 

escala LdCS 
 

Carbone et 

al., 201358 

Austr

ália 

88 PCE 

(adolesce

ntes) e 

seus pais 

Transversal, 

questionários 

1. LdCS Pais foram mais 

internos na escala 

que os filhos 

adolescentes. 

Lohse et 

al., 201533 

Dina

marc
a 

49 PCE 

adultos 

Retrospectivo, 

baseado em 
prontuário 

médico e 

entrevista 
telefônica 

1. Escala 

LdCS 
2. HADS 

A habilidade de 

reagir à aura que 
antecede uma crise 

correlaciona 

positivamente à 
internalidade. 

Sem relação entre 

habilidade em reagir 
e níveis de 

ansiedade e 

depressão. 

Yeni et al., 
201659 

Turq
uia 

70 PCE Transversal, 
questionários 

1. LdCG 
2. HADS 

3. Epilepsy 

Attitude Scale 

Sem correlação 
entre Atitude e 

LdCG 

Correlação direta 
entre LdCG e 

HADS (ansiedade e 

depressão) 

ASQ = Attributional Style Questionnaire; AFSII = Austin First Seizure Impact Interview; BAI = Beck 

Anxiety Inventory; BDI = Beck Depression Inventory; CES-D Scale = Center for Epidemiological Studies of 

Depression Scale; CIDI = Composite International Diagnostic Interview; EUA = Estados Unidos da 

América; GHQ = General Health Questionnaire; GSE = General self-efficacy scale; HADS = Hospital 

Anxiety and Depression Scale; LdC = Locus de Controle; LdCG = Locus de Controle Geral; LdCS: = Locus 

de Controle na Saúde; NEWQOL = Quality of Life in Newly Diagnosed Epilepsy Instrument PANAS-X = 

Positive and Negative Affect Schedule; PCE = Pacientes Com Epilepsia; WHOQOL = World Health 

Organization QoL Measure; WPSI = Washington Psychosocial Seizure Inventory 

 

3.3. Análise estatística e aspectos éticos 

A análise estatística foi realizada através do programa IBM 

SPSS standard version 17.0.  A análise descritiva foi feita para 

caracterizar a amostra. Variáveis quantitativas foram expressas através 

de média ± desvio-padrão (DP), enquanto que variáveis qualitativas 



43 

foram expressas como porcentagens.  Foram efetuadas análises 

univariadas intra e intergrupos no sentido de estabelecer o grau de 

associação entre a variável dependente (escore LdCG), e variáveis 

independentes (presença ou não de auras, reage/evita à chegada da aura, 

variáveis clínico-demográficas, questionários QOLIE-31, HADS, 

INSPIRIT-R) através de testes estatísticos padronizados, de acordo com 

a variável analisada:  teste do qui-quadrado, teste exato de Fisher, teste t 

de Student, correlação de Pearson.  Um valor de p < 0,05 foi 

considerado estatisticamente significante. 

O cálculo amostral foi efetuado baseando-se no DP 

encontrado em um estudo prévio para o nosso desfecho primário, LdCG 

interno.33  Foi realizado através da fórmula abaixo, com nível de 

significância de 5% e poder estatístico de 80%:  

n = 2 δ² / (υ1 - υ2)²  x ƒ (α,β) 60 

onde: 

n = número de pacientes 

δ = desvio padrão 

υ1 = média no grupo controle 

υ2 = média no grupo experimental 

ƒ (α,β) = constantes 

Este estudo foi elaborado em acordo com o Código de Ética 

da Associação Médica Mundial (Declaração de Helsinki, 2014) e os 

requisitos uniformes para manuscritos submetidos a revistas biomédicas.  

O estudo foi iniciado após ter seu protocolo aprovado pelo Comité de 

Ética e pelo Conselho de Revisão Institucional (Parecer nº 1.226.636) do 
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HU - UFSC e da Universidade de Vilnius - Lituânia. Todos os pacientes 

do estudo assinaram e o aceitaram Termo de Consentimento 

voluntariamente. 
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4  RESULTADOS 

Foram recrutados 186 pacientes, dos quais 111 da Lituânia e 

75 do Brasil. A maioria foi de mulheres (114 - 61,3%), com idade média 

de 36,15 anos, sendo o mínimo de 18, e máximo de 76.  Em termos de 

educação, 79,6% dos pacientes apresentaram mais de 8 anos de estudo.  

Cento e quatro pacientes (55,9%) apresentaram estado civil "casado" ou 

"união estável" (ou seja, vida em casal).  A maior parte dos PCE 

trabalham ou estudam (74,2%).  Considerando o nível econômico, o 

padrão apresentado pela maior parte dos pacientes é classes C, D ou E 

(59,7%).61 

O diagnóstico da epilepsia foi realizado, em média, aos 17,27 

anos (±13,59), a frequência mensal de crises em torno de 8, e no 

momento da entrevista, a duração média da doença estava em 18,88 

anos (±12,99).  Cento e trinta e oito pacientes (74,2%) apresentavam 

epilepsia focal, sendo que 60,8% eram tratados com politerapia, e em 

66% dos pacientes não encontramos outras comorbidades, além  da 

epilepsia.  As medicações mais utilizadas foram:  Valproato de Sódio 

(33,3% dos PCE), Carbamazepina (32,3%), Lamotrigina (30,1%), 

Levetiracetam (21,5%) e Oxcarbazepina (usada por 15,6% dos 

pacientes). (Figura 1)  Com relação à presença de Aura, 141 (75,8%) 

informaram apresentar tal dado semiológico, sendo que 84 (45,2%) dos 

quais declararam que podiam reagir no sentido de tomar alguma medida, 

e 48 (25,8%) tinham habilidade de evitar a crise.  Os tipos de aura, e sua 

frequência nessa amostra estão representadas na Figura 2, sendo que os 

PCE foram capazes de perceber um ou vários tipos de aura.   

O escore médio de LdCG foi de 9,56 (±3,46) e, para depressão 

e ansiedade, 4,98 (±4,19) e 7,55 (±4,53), respectivamente. (Tabela 2) 
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De maneira geral, as informações sobre os PCE e os controles 

saudáveis são similares em muitos aspectos, como idade (p = 0,05 - 

marginalmente), sexo (p = 0,45), educação (p = 0,08) e estado civil (p = 

0,27).  Diferem, no entanto, no que diz respeito ao emprego e ao estado 

social (p < 0,0001 para ambos).  Além disso, PCE apresentaram um 

escore HADS para depressão maior (p = 0,03), e sem diferença 

estatisticamente significante no que se refere à ansiedade (p = 0,08).  

Resultados similares também foram demonstrados no LdCG (p = 0,09) e 

na religiosidade/espiritualidade (p = 0,45). (Tabela 2) 

 

Figura 1: Porcentagem dos antiepilépticos mais utilizados 
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Figura 2. Tipos de aura informados pelos pacientes com epilepsia 
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Tabela 2. Dados demográficos e características clínicas de pacientes e 

controles 

 
aVariáveis categóricas foram analisadas pelos teste exato de Fisher ou qui-quadrado. Variáveis 

contínuas foram analisadas pelo teste t de Student. 
bEstudantes foram considerados empregados. 
cClasses A ou B = Status Social Alto; Classes C, D ou E = Status Social Baixo 61 

DP = desvio padrão; HADA = HADS para Ansiedade; HADD = HADS para Depressão; 

INSPIRIT-R = Index of Core Spiritual Experiences-Revised; LdCG = Locus de Controle Geral 
-não aplicável 

*Estatisticamente significante (p < 0,05) 
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Considerando uma análise conjunta dos pacientes com 

epilepsia e dos controles, foi observado um LdCG maior, indicando 

maior externalidade, em pacientes do sexo feminino (p = 0,003), em 

pacientes mais deprimidos (p = 0,001) e com qualidade de vida inferior 

(p = 0,01).  Se analisarmos apenas os PCE, uma externalidade foi 

constatada em indivíduos com maior duração de doença (p = 0,03) - 

Tabela 3.  Além disso, o tempo de doença foi uma medida a ser 

considerada em nossa amostra, já que além da externalidade, ela está 

diretamente correlacionada à depressão (p = 0,01), e inversamente 

proporcional à escolaridade dos indivíduos (p = 0,01) e à qualidade de 

vida (p = 0,05).  Houve uma correlação direta entre a frequência mensal 

de crises, e ansiedade (p = 0,01). 

Realizamos, também, uma análise dos dados nos dois países 

estudados. (Tabela 4)  Todos os indivíduos demonstraram serem 

similares de acordo com a idade, sexo, tipo de epilepsia e características 

da crise (frequência, idade de início, tempo de doença, presença ou não 

de aura, habilidade de evitar ou reagir à aura), estado civil, estado social, 

trabalho, regime de uso de drogas antiepilépticas (mono ou politerapia).  

No entanto, os pacientes com epilepsia avaliados na Lituânia 

apresentaram maiores índices de educação (13,74 ± 3,13 versus 8,99 ± 

3,95; p < 0,0001).  Os brasileiros analisados tendem à maior 

espiritualidade/religiosidade (3,11 ± 0,87 versus 2,45 ± 0,72; p < 

0,0001), e maior índice de ansiedade (8,40 ± 4,72 contra 6,97 ± 4,32; p 

= 0,03).  

Vemos na Tabela 5 que os indivíduos apresentando aura 

obtiveram escores maiores de depressão (5,37 ± 4,09 contra 3,78 ± 4,31; 

p = 0,02), e qualidade de vida inferior (57,68 ± 16,20 contra 65,35 ± 
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18,16; p = 0,009), porém, para ansiedade (p = 0,33) e LdCG (p = 0,85), 

os resultados não diferiram de maneira significante.  No subgrupo 

daqueles pacientes que conseguem reagir à chegada da crise, ansiedade 

(8,60 ± 4,87 versus 6,70 ± 4,05; p = 0,004) e depressão (6,01 ± 4,40 

contra 4,14 ± 3,83; p = 0,002) revelaram escores superiores, enquanto 

que o QOLIE-31 nestes pacientes foi estatisticamente inferior (56,10 ± 

17,39 versus 62,37 ± 16,13; p = 0,01), porém não observamos tais 

diferenças significativas na variável LdCG (p = 0,73).  E, finalmente, 

naqueles que relatam ser capazes de evitar a crise epiléptica 

subsequente, não houve diferença significativa para todas essas 

variáveis (p = 0,16 para QOLIE-31; p = 0,14 para HADA; p = 0,64 para 

HADD e p = 0,36 para LdCG).  Em todos os subgrupos, o INSPIRIT-R 

não apresentou diferença estatisticamente significante. 

 

Tabela 3. Fatores determinantes para percepção de autocontrole medido 

por LdCG em todos os indivíduos (pacientes e controles) 

VARIÁVEIS n(%) LdCG (DP) pa 

Grupo 

Epilepsia 

Controle 

 

186 (49,6%) 

189 (50,4%) 

 

9,56 (3,46) 

8,96 (3,34) 

0,09 

 

 

País 

Brasil 

Lituânia 

 

172 (45,9%) 

203 (54,1%) 

 

9,02 (2,97) 

9,46 (3,74) 

0,21 

 

 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

 

138 (36,8%) 

237 (63,2%) 

 

8,59 (3,42) 

9,65 (3,35) 

0,003* 

 

 

Educação (anos) 

< 9 

> 9 

 

64 (17,1%) 

311 (82,9%) 

 

9,36 (2,83) 

9,24 (3,52) 

0,76 

 

 

Estado Civil 

Solteiro/viúvo/divorciado 

 

176 (46,9%) 

 

9,41 (3,41) 

0,40 

 



51 

Casado/junto 199 (53,1%) 9,12 (3,41)  

Empregadob 

Sim 

Não 

 

308 (82,1%) 

67 (17,9%) 

 

9,11 (3,45) 

9,90 (3,16) 

0,09 

 

 

Status socialc 

Alto 

Baixo 

 

162 (43,2%) 

166 (44,3%) 

 

9,14 (3,53) 

9,27 (3,33) 

0,72 

 

 

        Faltando 47 (12,5%)   

Tipo de Epilepsia 

Focal 

Generalizada 

 

138 (74,2%) 

48 (25,8%) 

 

9,62 (3,23) 

9,40 (4,09) 

0,74 

 

 

Tratamento 

Monoterapia 

Politerapia 

 

73 (39,2%) 

113 (60,8%) 

 

9,10 (3,54) 

9,86 (3,40) 

0,14 

 

 

 

Presença de aura? 

Sim 

Não 

 

141 (75,8%) 

45 (24,2%) 

 

9,53 (3,41) 

9,64 (3,67) 

0,85 

 

 

Habilidade em reagir à aura? 

Sim 

Não 

 

84 (45,2%) 

102 (56,8%) 

 

9,46 (3,44) 

9,64 (3,50) 

0,74 

 

 

Habilidade em evitar a crise? 

Sim 

Não 

 

48 (25,8%) 

138 (74,2%) 

 

9,17 (3,37) 

9,70 (3,50) 

0,36 
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Coeficiente de Pearson (r)a 

Idade (anos) 375 (100%) 0,03 0,94 

Educação (anos) 375 (100%) -0,07 0,14 

HADA 336 (100%) 0,09 0,10 

HADD 336 (100%) 0,18 0,001* 

INSPIRIT-R (score) 336 (100%) -0,03 0,58 

QOLIE-31 180 (100%) -0,20 0,01* 

Início da Epilepsia (anos) 186 (100%) -0,14 0,06 

Frequência de crises (meses) 186 (100%) 0,01 0,89 

Duração da Doença (anos) 186 (100%) 0,16 0,03* 
aVariáveis categóricas foram analisadas pelos teste exato de Fisher ou qui-quadrado. 

Variáveis contínuas foram analisadas pelo teste t de Student ou Correlação de 

Pearson. 
bEstudantes foram considerados empregados. 
cClasses A ou B = Status Social Alto; Classes C, D ou E = Status Social Baixo 61 

DP = desvio padrão; HADA = HADS para Ansiedade; HADD = HADS para 

Depressão; INSPIRIT-R = Index of Core Spiritual Experiences-Revised; LdCG = 

Locus de Controle Geral 

-não aplicável 

*Estatisticamente significante (p < 0,05) 
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Tabela 4. Análise transcultural e particularidades regionais de pacientes 

com epilepsia 

 

 

aVariáveis categóricas foram analisadas pelos teste exato de Fisher ou qui-quadrado. 

Variáveis contínuas foram analisadas pelo teste t de Student. 
bEstudantes foram considerados empregados. 
cClasses A ou B = Status Social Alto; Classes C, D ou E = Status Social Baixo 61 

DP = desvio padrão; HADA = HADS para Ansiedade; HADD = HADS para 

Depressão; INSPIRIT-R = Index of Core Spiritual Experiences-Revised; LdCG = 

Locus de Controle Geral 

-não aplicável 

*Estatisticamente significante (p < 0,05) 
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Tabela 5.  Presença de aura, habilidade de reagir ou evitar, e seu 

impacto psicológico 

 
aMédia (Desvio Padrão) 
bVariáveis contínuas foram analisadas pelo teste t de Student. 

HADA: HADS para Ansiedade; HADD: HADS para Depressão 

REAGE?: Descreve o fato de o paciente poder reagir à chegada da crise. 

EVITA?: Descreve o fato de o paciente poder evitar a crise. 

DP = desvio padrão; HADA = HADS para Ansiedade; HADD = HADS para 

Depressão; INSPIRIT-R = Index of Core Spiritual Experiences-Revised; LdCG = 

Locus de Controle Geral 

*Estatisticamente significante (p < 0,05) 

 

O INSPIRIT-R representa uma ferramenta importante para 

quantificar a religiosidade e/ou espiritualidade.  No entanto, não há na 

interpretação deste questionário um ponto de corte, inferior ao qual o 

indivíduo é dito "pouco religioso", ou superior ao qual o mesmo é 

"muito religioso".  Assim, considerando que a Média e a Mediana desta 

variável foram semelhantes e respeitaram uma curva unimodal e normal, 

nós arbitrariamente consideramos a média (= 2,7) como ponto de corte.  

Desta maneira, indivíduos apresentando um escore INSPIRIT-R 

superior a 2,7 foram considerados com "religiosidade alta" (RA), e o 
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contrário, ou seja, inferior ao ponto de corte, "religiosidade baixa" (RB).  

Como consequência, temos a Tabela 6, onde evidenciamos que a 

religiosidade é alta (RA) nos indivíduos de mais idade (p = 0,03), 

brasileiros (p < 0,0001) e naqueles com níveis de educação baixo (p < 

0,0001).  A ansiedade foi a única variável psicológica a apresentar uma 

significância estatística (p = 0,01), estando, também, associada a escores 

acima do ponto de corte (RA).  Alta religiosidade está presente (com 

significância estatística marginal - p = 0,05) em PCE apresentando 

crises focais. 
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Tabela 6.  Características clínico-demográficas de acordo com o 

INSPIRIT-R (Religiosidade Baixa x Alta dicotomizada conforme a 

mediana 2.7) para todos os indivíduos (pacientes e controles) 

 
aVariáveis categóricas foram analisadas pelos teste exato de Fisher ou qui-quadrado. Variáveis 
contínuas foram analisadas pelo teste t de Student. 
bEstudantes foram considerados empregados. 
cClasses A ou B = Status Social Alto; Classes C, D ou E = Status Social Baixo 61 
DP = desvio padrão; HADA = HADS para Ansiedade; HADD = HADS para Depressão; 

INSPIRIT-R = Index of Core Spiritual Experiences-Revised; LdCG = Locus de Controle Geral 

-não aplicável 
*Estatisticamente significante (p < 0.05) 
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5  DISCUSSÃO 

 

A natureza imprevisível das crises epilépticas (e suas 

consequências) é debilitante, e o objetivo deste trabalho foi explorar o 

impacto desta natureza intrínseca da epilepsia (e o comportamento dos 

pacientes frente à aura) naqueles que convivem com tal limitação, e sua 

percepção subjetiva de controle sobre os eventos de suas vidas.  Há 

poucos estudos que abordam esse assunto.  Em pesquisa aos trabalhos 

indexados na Medline/Pubmed desde 1966, ano da publicação do artigo 

de Rotter sobre LdCG, foram encontrados poucos estudos diretamente 

relacionados a este assunto. (Tabela 1) 21  Dentre eles, um dos mais 

recentes, do tipo retrospectivo, que trata sobre a habilidade de reagir à 

aura precedendo uma crise epiléptica, correlaciona-a positivamente a um 

LdCS mais interno, mas sem achar relação com sintomas psicológicos 

como ansiedade e depressão.33 

 

5.1 Epilepsia e LdCG 

O escore LdCG demonstrou uma tendência à externalidade 

nos PCE quando comparado ao dos controles, embora esta diferença não 

tenha sido estatisticamente significativa.  Ao contrário de nossa hipótese 

inicial, baseada historicamente no estudo de Devillis et al., de que estes 

pacientes deveriam ter valores de LdCG significativamente superiores, 

ou seja, externos, tal desfecho poderia ser explicado por algumas das 

seguintes razões: as escalas utilizadas foram diferentes  (LdCS versus 

LdCG em nossa casuística), e a ausência de grupo controle no artigo de 

Devillis et al., fato que diminui a confiabilidade no resultado.28 
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A frequência de crises, uma das medidas essenciais de 

controle da doença e, como consequência, frequentemente 

correlacionada com o status psicológico dos PCE, mostrou-se 

correlacionada apenas à ansiedade em nosso estudo.  Em Mclaughlin et 

al., o maior número de crises foi visto em pacientes com pior qualidade 

de vida, relação esta também encontrada por  Arntson et al., além de 

Chovaz et al. constatarem que houve melhora significativa dos índices 

de depressão naqueles pacientes com epilepsia do lobo temporal 

submetidos à cirurgia, e  ótimo controle das crises.46; 56; 62  Gehlert et al., 

utilizando as escalas LdCS e LdCG, concluíram que a mera presença das 

crises epilépticas e sua persistência não ocasiona aumento na 

externalidade, assim como diversos outros autores.43; 48  No lugar da 

frequência de crises, a variável de maior importância, estando mais 

relacionadas às grandezas psicológicas, foi a duração da enfermidade.  

Quanto maior o tempo de epilepsia, maior o impacto nos anos de 

educação formal, o que foi demonstrado nos baixos níveis educacionais 

nos PCE.  Adicionalmente, o tempo de doença correlacionou-se 

diretamente a maiores escores na escala HADS para depressão, assim 

como com traços mais externos no LdCG, resultados estes também 

encontrados em estudos prévios.22; 53 

5.2 Presença de Aura 

A nossa suposição de que PCE apresentando aura tivessem 

um LdCG mais internalizado, por estarem mais aptos a contornar 

situações de caráter imprevisível, como é a doença, não encontrou 

respaldo nos desfechos.  Os escores relacionados ao bem-estar, como 
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QOLIE-31 e HADS, caminharam na contramão de nossa hipótese, 

demonstrando uma significância estatística. 

Desfechos semelhantes foram vistos no subgrupo de pacientes 

com habilidade de reagir frente à aura, ou seja, aqueles que 

conscientemente percebem a aproximação da crise epiléptica, e que 

dispõem da capacidade de tomar medidas frente a ela, foram mais 

psicologicamente afetados, demonstrando maiores índices de depressão, 

ansiedade e qualidade de vida mais baixo.  A justificativa para tal 

achado pode ser o fato de que pessoas que sentem a crise epiléptica se 

aproximando podem estar mais propensas a terem maior sensação de 

perda de controle, já que tais reações são sempre em vão.  Sensação 

semelhante não ocorreria em indivíduos que não reagem à aura, visto 

que independentemente da reação, a crise epiléptica é, muitas vezes, 

inevitável.  Outro dado importante que pode ter um papel fundamental 

em tal explicação é o fato de que nossos pacientes apresentaram duração 

prolongada da doença (18,88 ± 12,99 anos): uma vez que LdCG pode 

ser um processo de aprendizado ocorrendo por experiências vividas ao 

longo dos anos.  Assim, considerando que a falta de controle se torna a 

rotina desses indivíduos, o desespero, a inaptidão e a necessidade de 

assistência por terceiros aumenta progressivamente. 

Outros estudos evidenciaram a relação direta entre 

determinadas características da epilepsia e internalidade, embora com 

questionários ou instrumentos diferentes.22  Essa associação é 

controversa, em razão do trabalho de Lohse et al., que revelaram 

diferenças significantes entre PCE com habilidades para reagir e os 

outros, mas não entre aqueles que referem ter auras.33  Por outro lado, 

Spector et al. observaram que não há diferenças no questionário LdCS 
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no grupo apresentando "avisos" de aproximação da crise epiléptica, 

comparando com aqueles que não apresentam, embora tal sinal não 

tenha sido bem caracterizado como uma verdadeira aura.53  Ainda, a 

ideia de que cessar uma crise possa eventualmente ocasionar menos 

sintomas depressivos e mais internalidade não foi comprovado pelo 

nosso estudo.28 

5.3 Análise Transcultural  

Em torno de três quartos de todos os PCE ao redor do mundo 

vivem em países em desenvolvimento, onde a morbidade e as 

dificuldades atribuídas à epilepsia, aparentemente, também são 

maiores.2  A maior ansiedade presente nos pacientes brasileiros (8,40 ± 

4,72 vs. 6,97 ± 4,32; p = 0,03) poderia ser, supostamente, explicada pelo 

maior índice de violência em nosso país.63  O fato de termos um nível de 

escolaridade inferior pode ser consequência do baixo nível 

socioeconômico em um país continental como o Brasil, e também pelo 

maior nível de estigma nos pacientes brasileiros, acarretando 

dificuldades no acesso aos estudos.64  Analisando o LdCG, pacientes 

lituanos são marginalmente mais externos (p = 0,10).  Interessante notar 

que em um estudo prévio, realizado em 43 países, entre 1983 a 1993, o 

escore do questionário LdCG foi de 8,96 para brasileiros, e 11,05 para a 

antiga União Soviética (URSS), da qual a Lituânia fazia parte.65  

Obviamente esses índices da antiga URSS não podem ser extrapolados 

para todas as repúblicas que dela surgiram, mas esta externalidade em 

lituanos se manteve com o tempo e pode refletir níveis culturais de 

individualismo/coletivismo, índices nacionais de renda, alfabetização e 

religiosidade/espiritualidade de cada nação. 
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5.4 Espiritualidade/Religiosidade 

Embora não tenha havido correlação entre 

Religiosidade/Espiritualidade e LdCG, algumas considerações podem 

ser aventadas.  Em primeiro lugar, a tendência de indivíduos com mais 

idade guardar traços religiosos, mais do que jovens, confirmam os 

achados de um estudo coreano.66  Adicionalmente, foi observado (com 

significância estatística marginal) o fato de que indivíduos com epilepsia 

focal apresentaram-se mais religiosos que os demais, característica esta 

já observada na epilepsia do lobo temporal, descrita em vários trabalhos 

que evidenciaram maior prevalência de manifestações religiosas nesta 

síndrome.67; 68; 69 

 

5.5 Análise Geral e Limitações  

O impacto da epilepsia no indivíduo é difícil de avaliar, e vai 

muito além da simples contagem do número de crises.  As pesquisas a 

serem realizadas devem focar não apenas no desenvolvimento de 

medicações ou cirurgias mais efetivas, mas também em construir 

estratégias e métodos para reduzir as incertezas e imprevisibilidades que 

vêm com a doença.  A maior dificuldade está em quantificar aspectos 

subjetivos de uma personalidade através de questionários, os quais 

podem apenas aproximar um perfil psicológico em um determinado 

momento da vida.  Tal dificuldade é, provavelmente, o maior 

contribuinte para os resultados conflitantes dos estudos em PCE que 

usam variáveis psicométricas.  No entanto, é crucial entendermos o 

papel do LdCG em um contexto de epilepsia, já que se trata de uma 
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variável psicológica sujeita a mudanças por esta condição, afetando o 

manejo da epilepsia.   

Ainda assim, neste estudo multicêntrico, PCE mostraram 

níveis aumentados de depressão e ansiedade (este último marginalmente 

significante) quando comparados aos controles.  Apresentar aura, ser 

capaz de reagir à aura, ou ainda conseguir evitar a crise frente à aura não 

foi preditivo para um melhor bem-estar.  O desenvolvimento de 

estratégias não farmacológicas na tentativa de prevenir as consequências 

das crises, ou controlar a própria crise é de primordial importância para 

melhorar os níveis de auto-adesão.  Em termos mais específicos, 

determinando estratégias mais ativas de como lidar com a doença, 

devem ajudar a diminuir o sentimento de inutilidade, incapacidade e 

angústia dos quais os doentes comumente sofrem. 

Este estudo com 186 PCE é uma das maiores casuísticas de 

PCE sistematicamente investigados já publicadas acerca deste assunto, 

bem como incluiu dois países geograficamente distantes e culturalmente 

distintos, ainda assim possui limitações.  Epilepsia é uma das doenças 

mais prevalentes no campo da neurologia, com características diversas 

nas mais diferentes populações, sendo necessária a validação externa 

deste tipo de investigação através de mais estudos maiores e 

multicêntricos.  Ainda, uma outra limitação deste estudo foi a presença, 

no contexto psicológico da avaliação destes pacientes, de múltiplos 

questionários, sendo a maior parte com propostas semelhantes, embora 

metodologicamente diferentes, impossibilitando a total exclusão de 

colinearidade e vieses de observação.   
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6  CONCLUSÃO 

Partindo da premissa de que pacientes com epilepsia 

apresentassem um LdCG mais externo, uma de nossas principais 

hipóteses foi a de que pacientes que percebem a aproximação das crises 

epilépticas através da presença das auras (com a possibilidade de reagir 

ou mesmo de impedir a crise), reforçaria a sua percepção de 

autocontrole, não apenas em relação à saúde como recentemente 

demonstrado,33 mas também em termos mais gerais.  No entanto nosso 

estudo não confirmou tal hipótese, ou seja, experiências relacionadas à 

aura não fizeram diferença alguma.  Não há, obviamente, explicações 

simples para tal desvio de resultados de estudos prévios.  Há diferenças 

metodológicas, fortalecendo nosso estudo por termos utilizado controles 

saudáveis, com dois subgrupos de investigadores trabalhando 

independentemente em dois países nada similares e geograficamente 

distantes.  Mas não há como explicar tal controvérsia apenas pela 

diferença metodológica.  Há de se considerar, também, que a escala 

aplicada (LdCG) parece ser sensível ao ambiente social, e condições de 

vida para PCE não se mantêm inalteradas com o decorrer dos anos.  No 

sentido de suplementar os dados achados, interessante seria investigar 

novamente a discriminação e percepção de estigma contra PCE em 

sociedades onde esses dados antigos já existem, para comparação.   

 Apesar de controversos, muitos de nossos achados, 

como depressão, ansiedade, qualidade de vida, estão em acordo com a 

literatura existente.  A aura está correlacionada a altos escores de 

depressão, talvez pelo fato de possibilitar a esses pacientes de estarem 

mais cientes de sua condição.  No entanto, esta condição se mantém, 
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independentemente de ser o paciente capaz de reagir ou mesmo de evitar 

a crise subsequente. 

 Nossos resultados não menosprezam os achados de 

estudos anteriores com outra metodologia, mostrando que perda de 

controle através das crises é uma das mais traumáticas experiências na 

epilepsia.  Eles apenas parecem indicar que essa experiência poderia 

afetar a percepção geral de controle nesses pacientes num nível inferior 

ao que é, por vezes, acreditado. 
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ANEXO 1: QOLIE-31 (Qualidade de vida na epilepsia) 
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ANEXO 2: Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão 
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ANEXO 3: Questionário Inspirit–R versão em português 
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ANEXO 4: Questionário Locus of Control de Rotter 
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Observações:  A pontuação é a soma das respostas 

consideradas como sendo indicativas de locus of control externo (isso é 

arbitrário, pois a pontuação do LoC interno é sempre uma simples 

dedução). Além disso, 6 dos 29 items têm a função de apenas tentar 

distrair o participante, tornando menos óbvio o objetivo do teste; esses 

items, portanto, NÃO TÊM VALOR PARA A PONTUAÇÃO FINAL. 

Gabarito: 

1

1.X* 

2

2.A 

3

3.B 

4

4.B 

5

5.B 

6

6.A 

7

7.A 

8

8.X* 

9

9.A 

1

10.B 

1

11.B 

1

12.B 

1

13.B 

1

14.X* 

1

15.B 

1

16.A 

1

17.A 

1

18.A 

1

19.X* 

2

20.A 

2

21.A 

2

22.B 

2

23.A 

2

24.X* 

2

25.A 

2

26.B 

2

27.X* 

2

28.B 

2

29.A 

 

 

*Respostas com esse asterisco devem ser desconsideradas na 

hora da pontuação (veja observações). 
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APÊNDICE 1: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - 

UFSC 
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APÊNDICE 2: Parecer consubstanciado do CEP 
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APÊNDICE 3: Produção Científica1, derivada de nossa pesquisa 
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APÊNDICE 4: Produção Científica2, derivada de nossa pesquisa 
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APÊNDICE 5: Andamento do projeto de Pesquisa 
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APENDICE 6: Questionário sobre o perfil epidemiológico de 

pacientes com epilepsia 
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