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RESUMO 

 

A Síndrome Epilética envolve sinais e sintomas diversos que podem estar associados à 

comorbidades neurocomportamentais de consequências multidimensionais, podendo 

acometer várias funções físicas e cognitivas, com sérias repercussões emocionais e 

sociais. O conhecimento sobre essa síndrome é de grande relevância para o trabalho 

fisioterapêutico, tendo em vista o impacto que essas alterações podem causar na 

funcionalidade e qualidade de vida desses pacientes. Neste sentido, este estudo tem como 

objetivo fazer uma avaliação das funções somatognósica, memória, capacidade motora 

física e função executiva em um sujeito, do sexo feminino, 40 anos, com hipótese 

diagnóstica de Síndrome Epilética, analisando uma possível associação, assim como, o 

resultado de uma intervenção fisioterapêutica baseada em um protocolo de imagética 

motora cinestésica. Metodologicamente é caracterizado como estudo de caso, sendo 

instrumentalizado pelas avaliações de Auto representação gráfica, Teste de memória 

lógica I e II, Teste de Trilhas A e B, Teste de Stroop e Análise de marcha. De acordo com 

os resultados, foram observados comprometimento das funções somatognósicas, 

memória, capacidade funcional e função executiva não sendo encontradas diferenças 

significativas quanto às funções citadas após a intervenção. Com base nesses dados, 

pode-se considerar que existe uma possível associação entre as funções executiva, a 

memória, a capacidade motora funcional e a somatognosia, e a hipótese diagnóstica de 

síndrome epilética. Além disso, após as análises das funções citadas pode-se concluir que 

a IM cinestésica não foi capaz de promover uma mudança percebida pelo sujeito nas 

alterações supracitadas. Por isso, foi considerada a partir de um autorelato a influência 

significativa nos resultados o fato de ela não conseguir realizar adequadamente a IM 

cinestésica no hemicorpo acometido por não percebê-lo e não senti-lo. 

 

Palavras-chave: Epilepsia. Síndrome Epilética. Somatognosia. Capacidade Funcional. 

Função Executiva. Memória. Imagética motora. Fisioterapia. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ABSTRACT 

 

Epilepsy Syndrome involves several signs and symptoms that may be associated with 

neurobehavioral comorbidities, which may affect several physical and cognitive 

functions, with serious emotional and social repercussions. The knowledge about this 

syndrome is of great relevance for the physiotherapeutic work, considering the impact 

that these alterations can cause in the functionality and quality of life of the patients. In 

this sense, this study aims to evaluate the somatognosic functions, memory, physical 

motor capacity and executive function in a female subject, 46 years old, with a 

diagnostic hypothesis of Epilepsy Syndrome, analyzing a possible association, as well as 

the result of a physiotherapeutic intervention based on a kinesthetic motor imagery 

protocol. It is characterized methodologically as a case study, being instrumented by the 

evaluations of Auto graphical representation, Logical Memory Test I and II, Test of 

Tracks A and B, Stroop Test and Analysis of gait. According to the results a compromise 

of the somatognosic functions, memory, functional motor capacity and executive 

function was observed, and no significant differences were found regarding the functions 

mentioned after the intervention. It was concluded that there is a possible association 

between executive functions, memory, functional motor capacity and somatognosia, and 

the diagnostic hypothesis of epilepsy syndrome. In addition, after the analysis of the 

mentioned functions, it can be concluded that the kinesthetic IM was not able to promote 

a change perceived by the subject in the aforementioned alterations. Therefore, it was 

considered from a self-report the significant influence on the results the fact that it is not 

able to adequately perform the kinesthetic IM in the affected body because it does not 

perceive it and does not feel it. 

 
 

Key words: Epilepsy. Epilepsy Syndrome. Somatognosia. Functional capacity. Executive 

Function. Memory. Motor imagery. Physiotherapy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Devido ao sistema de classificação podem-se compreender melhor as doenças, 

sintomas e sinais associados. A classificação das doenças, entre elas a epilepsia, tem como 

objetivos principais o diagnóstico mais preciso e precoce de pacientes, o planejamento da 

intervenção terapêutica e o prognóstico de acordo com a etiologia subjacente a doença 

(BARCIN et al., 2014). Diante disso, faz-se importante para a pesquisa sobre epilepsias, o 

desenvolvimento de terapias antiepilépticas e a comunicação ao redor do mundo, promovendo 

o conhecimento acerca desta patologia (SCHEFFER et al., 2017).  

 

1.1 Classificação ILAE: terminologia para convulsões epilépticas, as 

epilepsias e síndromes epilépticas  

Partindo de uma visão histórica, os primeiros sistemas de classificação de 

epilepsias pareciam ter sido desenvolvidos e embasados na experiência clínica pessoal dos 

profissionais envolvidos. Entretanto, novos estudos clínicos e laboratoriais permitiram o 

acúmulo de conhecimentos, o que acarretou na necessidade da atualização periódica das 

classificações (BARCIN et al., 2014).  Devido ao uso generalizado posterior do vídeo-EEG e 

ao conhecimento adquirido decorrente do desenvolvimento científico em campos como 

biologia molecular, genética e neuroimagem, as classificações iniciais da International 

League Against Epilepsy (ILAE) propostas em 1981 e 1989 foram consideradas insuficientes 

(ENGEL, 1998). 

Muitos conceitos esboçados na classificação ILAE de 1989 permanecem válidos 

atualmente. A compreensão sobre as epilepsias mudou, sobretudo no decorrer das últimas 

décadas devido ao conhecimento adquirido pelas descobertas científicas, tornando necessário 

posteriormente que esta classificação fosse revisada (SCHEFFER et al., 2017). Na revisão de 

2010 ocorreram mudanças importantes, tais como a substituição dos termos "idiopática", 

"sintomático" e "criptogênico" por "genético", "estrutural-metabólico" e "desconhecido", 

respectivamente, cuja justificativa é que esses termos podem conter significados ou 

conotações diferentes, ou seja, vários conceitos estão sendo expressos por uma única palavra 

e, portanto, causando mais incompreensão do que esclarecimento (BARCIN et al., 2014). 

Nas novas propostas de classificação as configurações de convulsões epilépticas, 

epilepsia e síndrome foram modificadas (BERG et al., 2010). É importante destacar que a 

nova classificação indica que não há necessidade em fazer uma distinção entre doença 
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(epilepsia) e síndrome, e as síndromes de epilepsia são mencionadas apenas por seus nomes 

em vez de suas características definidoras (BARCIN et al., 2014). 

 

1.1.1 Convulsão Epilética 

 

A convulsão epiléptica está relacionada com descargas anormais, excessivas e 

síncronas de neurônios cerebrais, que ocasionam sinais e/ ou sintomas transitórios, estes sinais 

clínicos dependem da origem da atividade elétrica, da amplitude, velocidade e propagação das 

vias das descargas (BAXENDALE et al., 2016; THURMAN, 2011).  

O foco epileptogênico manifesta-se com surtos frequentemente rápidos de 

descargas de potencial propagado, que são disparados de forma rítmica e síncrona, por grupos 

de células anormais que tomam a função de marcapasso. Estes trens de descargas podem em 

um dado momento aumentar seus estímulos, que, ao crescerem sua frente de onda, irá 

despolarizar áreas circundantes submetendo estruturas neuronais anatômicas e funcionalmente 

normais para a condução e propagação do estímulo anormal (BOLETIM DE INFORMAÇÃO 

CLÍNICA E TERAPÊUTICA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, 2016). 

Desta forma, o foco da estrutura da epileptogênese organiza seus próprios 

circuitos, que são anormais, conecta-os com redes neurais normais já estabelecidas, 

permitindo, que o estímulo circule de forma repetitiva, até que mude o potencial elétrico das 

membranas neuronais envolvidas, causando desgaste e suspensão do processo epileptogênico, 

através de fenômenos como, por exemplo, hiperpolarização de neurônios pós-sinápticos, 

diminuição da quantidade  do neurotransmissor liberado,  diminuição da permeabilidade aos 

íons (BOLETIM DE INFORMAÇÃO CLÍNICA E TERAPÊUTICA DA ACADEMIA 

NACIONAL DE MEDICINA, 2016). 

Para que a convulsão seja diagnosticada é necessário observar o evento, assistir a 

uma gravação de vídeo do evento ou anotar o histórico de uma testemunha presencial 

(BAXENDALE et al., 2016, BARCIN et al., 2014). 

Quando um indivíduo sofre convulsões, o clínico trabalha através de várias etapas 

críticas para fazer um diagnóstico. Inicialmente deve determinar se o evento das crises é de 

fato epilético (SCHEFFER et al., 2017), pois existe uma diversidade de diagnósticos 

diferenciais, tendo como exemplo, síncope convulsiva (sintomas prodrômicos: tontura, perda 

da visão, náusea, transpiração e zumbido nos ouvidos) e também pelo fato de que uma única 

convulsão pode ocorrer em um indivíduo de outra forma saudável, geralmente não 

caracterizando epilepsia (GOLDBERG et al., 2013). Assim que uma clara descrição do (s) 
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evento (s) for obtida e caso sejam atribuídas à natureza epiléptica, o médico deve tentar 

classificar o (s) tipo (s) de convulsões (ZUBERE & SYMONDS, 2015). A figura 1 mostrada 

abaixo detalha a atual classificação da ILAE dos tipos de convulsão. Convulsões com focos 

em uma área restrita do córtex são classificadas de início focal, que pode ser simples (sem 

perda de consciência) ou complexo (perda de consciência - também chamada de convulsão 

focal discognitiva). Podem ainda progredir e envolver ambos os hemisférios causando uma 

crise generalizada secundária, o que resulta em características convulsivas bilaterais, ao passo 

que as crises de início generalizado estão distribuídas em ambos os hemisférios. Por último, 

foi também classificado um tipo específico de crises de início desconhecido 

(RAMARATNAN et al., 2010). 
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Figura 1: Fonte: Classificação da ILAE dos tipos de convulsão (ZUBERE & SYMONDS, 2015, p S70-71). 
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A classificação de acordo com tipo de convulsão pode ser o padrão ouro e 

possível para o diagnóstico, devido à falta de acesso a EEG, vídeo e estudos de imagem; ou 

em outros casos, quando um paciente teve apenas uma única crise, pode haver pouca 

informação disponível para fazer um diagnóstico de qualidade superior (SCHEFFER et al., 

2017). 

 

1.1.2 Epilepsia 

 

 Epilepsia é o distúrbio neurológico mais comum na população em geral. Acomete 

cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo 80% delas residentes de países em 

desenvolvimento. É estimado que a incidência desta doença seja de 45 por 100.000 pessoas/ 

ano nos países desenvolvidos, enquanto nos países em desenvolvimento é quase o dobro - 82 

em 100 000 pessoas/ ano (NGUGI et al., 2011). Manifesta-se como duas ou mais convulsões 

não provocadas de diferentes tipos e que ocorrem dentro de um período de 24 horas (BERG et 

al., 2010). As mesmas são acompanhadas de comorbidades psiquiátricas, cognitivas e sociais, 

consequentemente, acometendo a qualidade de vida dos pacientes e suas famílias (CAPLAN 

et al., 2016). 

A etiologia das crises epilépticas é multifatorial, podendo induzir as convulsões 

recorrentes e são divididas em três grandes classes, baseado no relatório da ILAE (BERG et 

al., 2010). 

Epilepsia genética: os distúrbios da epilepsia são uma consequência direta de 

defeitos de genes únicos conhecidos ou heranças complexas em que a epilepsia é o sintoma 

essencial (THAFAKHORI et al., 2015). No entanto, a contribuição dos fatores ambientais na 

expressão da doença não pode ser desconsiderada (BERG & MILLICHAP 2013). É estimado 

que essa classe epiléptica afeta 0,3-0,5% da população em geral. A chance dos filhos de um 

dos pais com epilepsia genética ter a doença é de 4-6%, enquanto as crianças de ambos os 

pais com epilepsia genética têm um risco de 12-20% (DEKKER, 2002). 

Epilepsia estrutural/metabólica: essa classe está relacionada com defeitos 

estruturais ou metabólicos específicos que demonstraram estar associados a um risco 

consideravelmente maior de epilepsia (THAFAKHORI et al., 2015). Anormalidades genéticas 

incluindo as mutações e cromossômicas podem ser a origem dessa categoria de epilepsia com 

um distúrbio metabólico ou estrutural particular introduzido entre defeito genético e 

ocorrência de epilepsia (BERG et al., 2010). 
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Epilepsia Imune: secundárias a um processo patológico mediado pelo sistema 

imunológico, em que há evidência de inflamação do SNC (como exemplo, encefalite 

autoimune) e a epilepsia Infecciosa secundárias a uma infecção, como malária cerebral ou 

encefalite viral (ILAE, 2015). 

Epilepsia desconhecida: ainda não está determinada a causa subjacente epiléptica, 

e pode ser resultado de um defeito genético ou separado (BERG et al., 2010). A prevalência 

de epilepsia desconhecida está reduzindo, devido ao aprimoramento de métodos genéticos e 

técnicas de neuroimagem aprimoradas (JOHNSON et al., 2001). 

É de fundamental importância que a etiologia das epilepsias seja classificada 

corretamente, pois permitirá a identificação precoce, diagnóstico e tratamento apropriado para 

as epilepsias (SCHEFFER et al., 2017). Atualmente os clínicos usam as classificações de 

1981 e 1989 da (ILAE) para fazer o diagnóstico de epilepsia (SULLIVAN et al., 2014), onde 

o foco principal é a avaliação da história detalhada do paciente, que associada aos resultados 

positivos do EEG, serão favoráveis à confirmação da epilepsia (THAFAKHORI et al., 2015). 

Entretanto, se os resultados forem negativos os mesmos não excluem o diagnóstico de 

epilepsia (NOACHTAR et al., 2009), devido a manifestação clínica da epilepsia ser 

facilmente confundida com condições semelhantes as características da convulsão, como 

exemplo, hipoglicemia, distúrbios do sono, enxaquecas, ataques isquêmicos transitórios e 

amnésia global transitória (BENBADIS, 2009). 

Muitas epilepsias que não se enquadram a um diagnóstico sindrômico, ainda 

podem ser descritas em termos de tipos de crise e etiologia. O erro no diagnóstico da epilepsia 

atingiu um ponto crítico nos últimos anos, levando o Instituto de Medicina do Reino Unido a 

emitir o relatório "Epilepsia Através do Espectro" (ENGLAND et al., 2012). Nele 

reconheceu-se que os médicos são incapazes de elaborar ou concordar com um diagnóstico 

consistente para uma síndrome da epilepsia específica, sendo a principal causa o manejo 

inadequado no tratamento da doença, com persistência de convulsões o que, por sua vez, afeta 

negativamente a saúde pública (SULLIVAN et al., 2014). 
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1.1.3 Síndrome Epiléptica 

 

Síndrome epiléptica é definida como um conjunto de sinais e sintomas que 

definem uma condição única de epilepsia e muitas vezes inclui vários tipos de convulsões 

caracterizando uma síndrome epiléptica específica (SULLIVAN et al., 2014). Há uma 

variabilidade clínica e laboratorial (por exemplo, semiologia de convulsões, idade de início, 

ressonância magnética, achados de EEG de assinatura, modo de herança) que define cada 

síndrome de outros distúrbios. Essa suposição é sustentada pelo fato da fisiopatologia do 

núcleo de cada síndrome da epilepsia influenciar o tipo de convulsões manifestadas, bem 

como as comorbidades neurocomportamentais associadas (HOLMES, 2015). 

O diagnóstico de uma síndrome epiléptica específica tem início com uma 

descrição dos sintomas pelo paciente e sinais por testemunhas oculares, o que requer a 

introdução de gravações eletroencefalográficas das convulsões juntamente com outras 

medidas de identificação, tais como idade, história de desenvolvimento e dados EEG 

(BARCIN et al., 2014).  

A classificação sindrômica pode não ser sempre possível, ou ainda diagnósticos de 

síndrome podem ser às vezes bastante rígidos na prática clínica, não sendo possível agrupar 

todo o conjunto de achados em uma estrutura sindrômica (WYLLIE, 1996). A classificação 

das síndromes de adultos e adolescentes está na tabela 1 indicada abaixo. Em um estudo foi 

relatado que apenas 4% dos casos adultos e 21% das crianças apresentavam diagnóstico 

sindrômico de acordo com a classificação da ILAE (REDE SIG. ROYAL COLLEGE OF 

PHYSICIANS, 2005) e como já escrito acima, o diagnóstico errôneo ou a falta do mesmo 

retarda o tratamento adequado com persistência das crises, podendo comprometer diversas 

funções e, por conseguinte a qualidade de vida dos pacientes acometidos. 
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TABELA 1 Classificação das síndromes epilépticas de adultos e adolescentes 

 

Classificação das síndromes epiléticas de adultos e adolescentes 

 
EPILEPSIA DE AUSÊNCIA 

JUVENIL 

Esta epilepsia genética generalizada é caracterizada 
por convulsões de ausência que não são muito 
frequentes em um adolescente ou adulto normal. 
As crises convulsivas geralmente ocorrem em uma 
criança com idade entre 8 e 12 anos. O diagnóstico 
depende da frequência de convulsões de ausência.  

 
 

EPILEPSIA MIÔCLONICA JUVENIL 

 
Esta síndrome é uma das epilepsias genéticas mais 
comuns e caracteriza-se por crises convulsivas 
mioclônicas generalizadas em adolescentes ou 
adultos normais. Têm início entre 8 a 25 anos de 
idade.  
 

 
EPILEPSIA GENERALIZADA COM CONVULSÕES 

TÔNICO-CLÔNICAS ISOLADAS 

Esta síndrome (anteriormente conhecida como 
epilepsia do grande mal no despertar). Esta 
síndrome é caracterizada pelo aparecimento de 
crises convulsivas generalizadas infrequentes entre 
5 a 40 anos (pico 11-23 anos, 80% dos casos tem 
sua primeira crise convulsiva na segunda década, 
tipicamente provocadas pela privação do sono. 

 
EPILEPSIA AUTOSSÔMICA DOMINANTE COM 

CARACTERÍSTICAS AUDITIVAS 

É uma síndrome hereditária, com convulsões focais 
com características auditivas observadas em 
membros da família. As convulsões geralmente 
compreendem sintomas tão suaves que não são 
diagnosticadas. Não há implicações esperadas para 
o desenvolvimento ou a aprendizagem e as 
convulsões geralmente são pouco frequentes e bem 
controladas. 

 
EPILEPSIAS DO LOBO TEMPORAL 

Esta síndrome é identificada em um indivíduo que 
tem convulsões com características do lobo 
temporal com história familiar de convulsões 
semelhantes. A idade do início da convulsão é > 10 
anos de idade, comumente em adolescentes ou 
adultos (média de 25 anos).  

 

 A Síndrome Epilética tem impacto multidimensional na vida do paciente. A 

recorrência das crises epilépticas traz limitações físicas, funcionais e psicossociais (ZANNI et 

al, 2009).  

 

1.2 Transtornos psiquiátricos nas epilepsias 

 

Diferentes estudos na literatura citados a seguir têm enfatizado cada vez mais a 

relação entre epilepsia e transtornos psiquiátricos (TP). Por definição, quadros psiquiátricos 

estão associados à praticamente todas as síndromes epilépticas o que contribui para uma 
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maior dificuldade no tratamento desses pacientes e, por conseguinte comprometendo a 

qualidade de vida dos mesmos (FILHO et al., 2008; GAITATZIS et al., 2004).  Os pacientes 

com epilepsia podem apresentar várias alterações comportamentais, variando desde quadros 

depressivos e ansiosos até quadros psicóticos potencialmente graves (FILHO et al., 2008). 

Há divergências com relação ao papel que a epilepsia desempenha no 

desenvolvimento dos diferentes quadros psiquiátricos, que podem ocorrer tanto na forma de  

comorbidade como no aspecto da própria crise epiléptica. Foi elaborada pela Comissão de 

Neuropsiquiatria da International League Against Epilepsy (ILAE) uma proposta de 

classificação dos TP na epilepsia, visando separar os TP que ocorrem em comorbidade com a 

epilepsia daqueles que refletem atividade epileptiforme ou que, ainda ocorrem 

especificamente nas síndromes epilépticas (KRISHNAMOORTHY et al., 2007). A figura 2 

resume os diferentes quadros psiquiátricos e sua respectiva relação com a epilepsia. 

 

 
            Figura 2- Fonte: Transtornos psiquiátricos na epilepsia: Uma proposta de   classificação elaborada pela 
comissão de neuropsiquiatria da ILAE (FILHO et al., 2008 p 120). 
  

 

As comorbidades, como transtornos depressivos e ansiosos de leve a moderada 

intensidade muitas vezes não apresentam aspectos suficientes para diferenciá-las dos TP 

associados a outras doenças ou aos TP encontrados na comunidade (FILHO et al., 2008). TP 
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mais graves, como o transtorno afetivo bipolar e a esquizofrenia também podem ser 

encontrados em pacientes com epilepsia, a sintomatologia das mesmas pode ser considerada 

semelhante àquela de pacientes sem epilepsia (KRISHNAMOORTHY et al., 2007). Nesses 

casos devem-se classificar os TP de acordo com os critérios diagnósticos convencionais já 

existentes, como o DSM-IV e a CID-10 e “ignorando” a epilepsia (FILHO et al., 2008; 

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2000). 

Por outro lado, as manifestações e sintomas psiquiátricos, podem muitas vezes ser 

um aspecto inerente às próprias crises epilépticas, o que nos auxilia a diferenciá-las dos TP 

primários de início abrupto, a transitoriedade e a forma estereotipada das alterações de 

comportamento. Nesse caso, o tratamento visa primariamente à melhora do controle das crises 

epilépticas (KRISHNAMOORTHY et al., 2007). Existem ainda TP que ocorrem 

especificamente ligados à epilepsia, tais quadros apresentam descrições clínicas distintas e 

respondem a diferentes formas de tratamento (FILHO et al., 2008). 

 

1.2.1 Transtornos de personalidade e relação com as Síndromes Epilépticas 

 

A CID-10 (Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 

Saúde) e o DSM-IV (Manual de Diagnóstico e Estática dos Transtornos Mentais - 4ª edição) 

listam 10 transtornos de personalidade, cada um com suas peculiaridades e atualmente 

dispostos em três grupos (ou “clusters”), denominados A, B e C que são respectivamente 

esquizóide, esquizotípico e paranoide, caracterizados por um padrão de comportamento 

persistente de distanciamento, suspeita em relação ao outro e excentricidade. Os transtornos 

classificados como histriônica, narcisista, borderline e antissocial são caracterizados por 

impulsividade, intolerância à frustração, agressividade e instabilidade emocional. E por fim, o 

transtorno do tipo esquiva, dependente e obsessivo-compulsivo são caracterizados por 

inibição social, hipersensibilidade e submissão ao outro (FILHO et al., 2008). 

Pacientes com quadro de epilepsia crônica também podem apresentar sutis 

mudanças de personalidade, devido à progressão da doença. Tais alterações de personalidade 

serão denominadas de transtornos apenas se estiverem presentes com grau de intensidade 

suficiente que possa interferir significativamente no ajustamento social, e quando o paciente 

não preencher critérios para outros transtornos de personalidade já descritos pela CID-10 ou 

DSM-IV (KRISHNAMOORTHY et al., 2007). 

Estudos evidenciam elevada prevalência dos TP na epilepsia, no entanto, 

permanecem subdiagnosticados, devido à heterogeneidade dos critérios diagnósticos havendo 
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controvérsias acerca da metodologia mais adequada a ser aplicada em sua classificação 

(OLIVEIRA et al., 2007 SWINKELS et al., 2005).  

 

1.2.2 Transtornos depressivos e relação com as Síndromes Epilépticas 

 

A prevalência de transtornos depressivos em pacientes com epilepsia é 

significativamente evidenciada em vários estudos. Contudo, sua importância tem sido 

usualmente negligenciada pelos clínicos. Autores concordam que entre 15% e 60% dos 

indivíduos que sofrem de epilepsia sofrem também de depressão com incidência cerca de 17 

vezes maior que na população geral e 5 a 7 vezes maior que entre aqueles que sofrem de 

outras doenças crônicas, inclusive neurológicas (OLIVEIRA et al., 2007; HAJSZAN & 

MacLUSKY, 2006). 

Os fatores psicossociais são classicamente subentendidos como causa de 

depressão, sendo possível diferenciar fatores de risco para o aparecimento deste transtorno de 

humor. Baixa aceitação à epilepsia, estigmatização e discriminação que ainda hoje persistem, 

e o controle ruim das crises têm sido mais relacionados com depressão (KOBAU et al., 2012; 

GOLDSTEIN & MELLERS, 2006). 

Na tentativa de relacionar tipos específicos de crises ao aumento da chance de 

desenvolver transtornos depressivos, vários estudos têm sido feitos, sendo os resultados 

muitas vezes contraditórios ou inconclusivos. A depressão é relatada com maior frequência 

em pacientes com crises parciais complexas e focos em lobo temporal do que em pacientes 

com epilepsia generalizada ou focos extratemporais. Entretanto, exames de neuroimagem 

funcional mostram que uma condição essencial para o desenvolvimento de depressão seria 

uma diminuição da atividade nesse lobo (HAJSZAN & MacLUSKY, 2006; FILHO et al., 

2006). 

O uso de fármacos antiepilépticos também pode ter efeito direto no humor. Da 

mesma forma, supõe-se que o uso de medicações antidepressivas possa influenciar o limiar 

convulsivo.  É importante se considerar as interações farmacocinéticas entre antidepressivos e 

anticonvulsivantes a (OLIVEIRA et al., 2007; PARADISO et al., 2001). 

Identificar que causas neurológicas possivelmente estão mais relacionadas com o 

aparecimento de sintomas depressivos que fatores psicossociais e, especialmente, que tal 

sintomatologia não caracteriza uma‘reação natural’ à doença pode ajudar aos clínicos 

refinarem sua capacidade de diagnosticar essa co-morbidade. O objetivo do tratamento deve 

ser compreender as íntimas relações entre essas duas entidades e conciliar tratamento 
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adequado de ambas, uma vez que os transtornos depressivos têm grande impacto na qualidade 

de vida dessa população (OLIVEIRA et al., 2007).   

 

1.2.3 Crises não epilépticas (CNE) 

 

Por definição as CNE são episódios paroxísticos de alteração dos movimentos, da 

sensibilidade e do comportamento causados por diferentes mecanismos, com exceção de 

descargas neuronais patológicas. Isso porque a crise epiléptica está relacionada com descargas 

elétricas sincrônicas e excessivas de grupamentos neuronais cerebrais que podem ser 

identificadas no EEG (CHANG & LOWENSTEIN, 2003; TEIXEIRA & SALGADO, 2004). 

As CNE compreendem várias condições fisiológicas ou psiquiátricas que simulam crises 

epilépticas (OLIVEIRA et al., 2008). 

As CNE fisiológicas (CNEF) são condições associadas a alterações transitórias da 

função do SNC como síncope, enxaqueca, ataques isquêmicos transitórios, parassonias e 

distúrbios do movimento paroxísticos (OLIVEIRA et al., 2008; CAPLAN, 1991).  

Entre os eventos fisiológicos mais comuns que imitam as convulsões estão as 

interrupções da respiração e a síncope. Ambas são muito comuns na população em geral e 

possuem uma fisiopatologia semelhante, onde ocorre uma diminuição na perfusão e no envio 

de oxigênio para o cérebro, levando à falha do metabolismo energético. Essa hipoperfusão 

cerebral temporária, está associada à perda de consciência e dos tônus postural (SOTERO DE 

MENEZES, 2002; SUTTON, 1996). 

As CNE psicogênicas (CNEP) estão relacionadas com crises atribuídas a 

processos psicológicos, sendo antigamente denominadas “pseudocrises” (BLUMER & 

ADAMOLEKUN, 2006).  Embora possam, em alguns casos, ser produzidas voluntariamente, 

constituindo uma simulação, sabe-se que a maioria das CNEP é de caráter involuntário 

(REUBER, 2008).  Os transtornos de ansiedade, e os transtornos de personalidade, 

principalmente histriônica, borderline e dependente podem ser atribuídos a indivíduos com 

CNEP (DE PAOLA et al., 2006; D’ALESSIO et al., 2006). Dentre os eventos traumáticos 

vividos na infância, o estresse pós-traumático, o desajuste familiar, o alcoolismo, a agressão 

física e o abuso sexual infantil, são possíveis causas da ocorrência de CNEP. Essas são 

agrupadas na categoria de “doenças psiconeurológicas, onde os sintomas são psiquiátricos na 

origem, mas neurológicos na expressão” (TAOUFIK; MARQUEZ, 2005). 

 

 



28 
 

Um percentual significativo de pacientes epilépticos, com crises parciais 

complexas de lobo temporal, de difícil controle, também costuma apresentar crises 

pseudoepilépticas. Existem controvérsias por parte de psiquiatras e neurologistas se o 

comprometimento cerebral, no caso das crises epilépticas, poderia predispor o aparecimento 

de crises pseudoepilépticas. No entanto, é necessária a explicação de como as alterações 

cerebrais provocariam as crises pseudoepilépticas (FLORINDO STELLA & PEREIRA, 

2003), uma vez que há clareza da fisiopatologia das CNEP (FISZMAN, 2007). 

Estimativas apontam que cerca de 4% de todos os pacientes supostamente 

epilépticos e até 20% dos indivíduos encaminhados a centros de estudo de epilepsia 

apresentam outras afecções e não crises epilépticas propriamente ditas (MARI et al., 2006). 

Isso é extremamente importante, pois esses pacientes estão sujeitos ao uso e aos efeitos 

indesejados das drogas antiepilépticas (DAE) e convivem com os estigmas e as limitações da 

epilepsia (DE PAOLA, 2007; GRIFFITH et al., 2007). Cabe salientar que, mesmo em 

pacientes reconhecidamente epilépticos parecem coexistir crises epilépticas e CNE em 10% a 

30% dos casos (BLUMER & ADAMOLEKUN, 2006).   

O primeiro desafio na abordagem das CNE está relacionado com seu diagnóstico, 

sendo uma tarefa complexa, o que dificulta que o psiquiatra faça o reconhecimento e a 

abordagem terapêutica das crises epilépticas (DE PAOLA, 2007; MARI et al., 2006). O 

segundo desafio é a explicação clara e objetiva do diagnóstico para o paciente e seus 

familiares, enfatizando que não se trata de fato de epilepsia, portanto, não há necessidade de 

uso de DAE (OLIVEIRA et al., 2008; SHEN et al., 1990). Entretanto, a recusa do paciente em 

aceitar o diagnóstico parece ser o maior impedimento ao tratamento (LaFRANCE, 2006). O 

terceiro desafio é a abordagem terapêutica, para as CNEP, cuja base do tratamento é a 

psicoterapia, suspensão das DAE em uso e medicamentos para tratar os transtornos 

psiquiátricos simultâneos (LaFRANCE & DEVINSKY, 2002). Em pacientes com crises 

epilépticas e CNE concomitantes é recomendada diminuição das DAE ao mínimo necessário 

para o controle das crises epilépticas, otimizando assim o tratamento (BLUMER & 

ADAMOLEKUN, 2006).   

 

1.3 Função Executiva e Memória 

 

Com relação às anormalidades cognitivas, ainda é necessária muita aprendizagem 

e pesquisas com evidências sobre a distribuição desses déficits derivados de distúrbios 

adquiridos versus anormalidades específicas da síndrome devido à falta de investigações 
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agregando avaliações padronizadas, modernas e abrangentes (HOLMES, 2015). 

 

Algumas síndromes específicas de epilepsia estão relacionadas com 

comprometimento de memória e função executiva. Especificamente nos casos de epilepsia do 

lobo temporal existem vários domínios de memória que são afetados, como exemplo, 

memória de trabalho (MT) (ZHAO et al., 2014). A disfunção de memória de trabalho na 

epilepsia do lobo temporal também foi comprovada em diferentes estudos neuropsicológicos 

(PRETO et al., 2010; WAGNER et al., 2009). Alterações da função executiva são relatadas na 

disfunção do lobo frontal em pacientes com epilepsia do lobo temporal (RZEZAK et al., 

2005). 

A função executiva do cérebro vem sendo definida como um conjunto de 

habilidades, que de forma integrada, vão possibilitar ao indivíduo a realização de um 

comportamento direcionado a objetivos, por meio de ações voluntárias, que são auto-

organizadas de acordo com avaliação de qual ação é mais adequada e eficiente para alcançar o 

objetivo, para então eleger as estratégias mais eficientes, para resolução de problemas 

imediatos, e/ou de médio e longo prazo (CAPOVILLA, ASSEF, & COZZA, 2007; MALLOY-

DINIZ, et al., 2008; SANTOS, 2004).  

Alguns pesquisadores consideram a função executiva e a memória de trabalho 

como sinônimos, porém os conceitos dessas funções são diferentes. A MT é uma condição 

necessária para a integração temporal, que caracteriza a função executiva, mas não só isso, a 

função executiva é muito mais do que somente a MT (GOLDBERG, 2002). 

 De acordo com Fuster (2003) a função executiva efetua-se por meio de redes 

neurais que estão sobrepostas e se interagem.  Através das conexões recíprocas do córtex pré-

frontal lateral com o hipocampo e com o córtex parietal posterior torna-se possível a 

integração temporal de ações para o cumprimento de metas, que é mais importante função do 

córtex pré-frontal.  

A função executiva de integração temporal do córtex pré-frontal pode ser sub-

dividida em três funções cognitivas: ajuste preparatório,  que é uma função prospectiva 

(dirigida para o futuro), está localizada no córtex pré-frontal lateral e prepara o organismo 

para as ações que dependem  das informações recebidas, controle inibitório,  que consiste na 

capacidade de inibir respostas inadequadas ou respostas a estímulos que causam distração, 

que possam interromper a resposta adequada em curso e memória de trabalho (FUSTER, 

2008). 
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O conceito de memória de trabalho (MT) provoca bastante confusão e 

divergências entre os pesquisadores (MOURÃO JR & MELO, 2011). Um ponto consensual é 

que a MT é um sistema que armazena as informações temporariamente somente enquanto 

uma determinada tarefa (trabalho) está sendo realizada, extinguindo-a logo em seguida 

(GOLDMAN-RAKIC, 1995).  Por exemplo, uma informação é armazenada tempo suficiente 

para que se possa gravar um número de telefone até se efetuar a discagem e logo em seguida, 

esquecer o número (MOURÃO JR & MELO, 2011). 

Baddeley (2007) propõe um modelo multicomponente da MT, o autor sugeriu que 

a MT depende de um sistema atencional de supervisão - executivo central - que não armazena 

nenhum tipo de informação. Podendo talvez considerá-lo apenas como um pré-requisito para 

que a MT exista, por isso, Mourão Jr & Melo (2011) consideram que esse modelo proposto 

por Baddley é composto por 3 componentes: alça fonológica, esboço visuoespacial, memória 

de trabalho. 

A alça fonológica armazena temporariamente informações verbais e acústicas que 

se mantém por alguns segundos e que através da alça articulatória (repetição em voz alta ou 

em pensamento) podem ser recicladas, sendo fundamental para um discurso coerente e para a 

compreensão da fala, pois para que o conteúdo de uma história que ouvimos possa ser 

compreendido, apesar de não se possível memorizar todas as palavras, nosso cérebro grava as 

cinco ou seis últimas palavras, para que se possa compreender a conexão do que foi dito. O 

esboço visuoespacial também tem uma capacidade de armazenamento limitada, podendo ter 

um papel na obtenção do conhecimento semântico relacionado à aparência dos objetos ou à 

maneira de usá-los. O esboço visuoespacial parece ser importante também para o 

entendimento de sistemas complexos, como máquinas, para a orientação espacial e o 

conhecimento geográfico. É também indispensável à leitura, pois apesar de não ser possível 

“fotografarmos” na memória todas as palavras que lemos em um texto, o cérebro precisa reter 

4 ou 5 palavras para que se possa compreendê-lo de forma coerente. O buffer episódico é um 

sistema com limitada capacidade de armazenamento, que integra informações, tanto dos 

componentes visual e verbal quanto da memória de longo prazo, para serem representados em 

um episódio único. Nesse sentido, parece que o buffer é fundamental para a evocação das 

memórias de longo prazo, uma vez que durante esse processo os traços de memória se reúnem 

no buffer episódico, em seguida são organizados e editados no córtex pré-frontal, para 

finalmente as lembranças possam vir à tona em nossa consciência (MOURÃO JR & MELO, 

2011). 
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De acordo com Mourão Jr & Melo (2011) o modelo multicomponente de 

Baddeley pode ter provocado a possível confusão conceitual que ainda existe sobre a MT, ao 

incluir como principal componente de seu modelo o executivo central – que é incapaz de 

armazenar informação. Pois, considerando que a definição de memória seja exatamente a 

capacidade de armazenar informações, seria contraditório um modelo de memória ter como 

principal componente um executivo central, que é um sistema atencional incapaz de estocar 

informação. Portanto, os autores sugerem, do ponto de vista da definição, chamar de memória 

somente aquilo que de fato for memória. Sendo assim, propuseram uma classificação (Figura 

3): mesclando o modelo proposto por Fuster com o proposto por Baddeley. A função 

executiva do cérebro é representada pela integração temporal, subdividida nas funções de 

ajuste preparatório, controle inibitório e memória de trabalho. A memória de trabalho, por sua 

vez, compreende três componentes: alça fonológica, esboço visuoespacial e buffer episódico. 

 

 
Figura 3. Fonte: Esquema representando a trilogia que compõe a função executiva (integração 

temporal). CI = controle inibitório; AP = ajuste preparatório; MT = memória de trabalho; AF = alça fonológica; 

EV = esboço visuoespacial; BE = buffer episódico (MOURÃO JR & MELO, 2011, p. 313). 

 

Os comprometimentos da memória de trabalho e de armazenamento estão 

relacionados com déficit da manutenção da atividade de informações recém-adquiridas tanto 

na modalidade auditiva quanto visual. Dificuldades na memória de trabalho afetam grande 

parte do processamento de informação, uma vez que a memória é uma estrutura mediadora 

das informações (MESSINA & TIEDEMANN, 2009). 

Segundo Zhao et al (2014), as informações temporariamente armazenadas na 

memória de curto prazo necessitam de consolidação pelo auxílio do lobo temporal medial 

para ser convertido em um status mais estável da memória de longo prazo (MLP). Ainda 

segundo o autor, a deficiência de memória de trabalho traz imensa importância clínica, não só 

por causa da deficiência que ela conduz, mas também por sua associação com a memória de 

longo prazo, logo, esta também será afetada se o sistema temporal medial estiver prejudicado 
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na epilepsia do lobo temporal.  

Embora alguns pacientes possam ter maiores consequências cognitivas do que 

outros, os pacientes com Esclerose Mesial Temporal (EMT) têm uma possibilidade maior de 

apresentar agravos cognitivos, como comprometimento da memória, atenção, linguagem e 

funções executivas (SILVA et al., 2007; MARQUES, 2013). 

As funções executivas são processadas no córtex pré-frontal, sendo as regiões 

dorsolaterais responsáveis pelos mecanismos de planejamento e resolução de problemas. Se 

as áreas responsáveis pelas funções cognitivas forem lesadas, estas serão comprometidas em 

seu funcionamento (CAPILA et al., 2004). 

Desta forma, enquanto as funções executivas permanecerem preservadas o 

indivíduo poderá continuar a ser independente mesmo com perdas cognitivas consideráveis.  

Entretanto, se estiverem comprometidas o indivíduo terá dificuldades em iniciar uma ação, 

diminuição da motivação, defeitos de planejamento e manutenção da sequência de atividades 

necessária à realização do objetivo.  

 

1.4 Capacidade funcional 

 

Segundo Umphred (2011), pacientes com doenças neurológicas são incapazes de 

ter um comportamento motor normal porque o dano no Sistema Nervoso Central altera a 

capacidade integrativa do cérebro. Sabe-se que as epilepsias trazem consequências físicas, 

cognitivas, psicológicas, e sociais às pessoas com essa condição de saúde (HERMANN & 

JACOBY 2009). 

Os adultos com síndrome de epilepsia relataram uma insatisfação excessiva 

estabelecida em uma base de capacidade física (insatisfação com nível de saúde e energia) 

(KOBAU et al., 2012). Apresentam limitações para trabalhar, seja por baixa autoestima, medo 

de provocar crises epiléticas e também por comprometimento do nível e energia da 

capacidade física. Devido a esses fatores, não conseguem gerenciar eficazmente sua condição 

de doença crônica (DEPARTAMENTO DE ACESSO A SAÚDE DE VERMONT, 2012) 

levando a uma menor interação social e tornando-se cada vez mais dependente, 

consequentemente, com maior prejuízo da funcionalidade.  

De acordo com o modelo Biopsicossocial de saúde conhecido como Classificação 

Internacional de Funcionalidade (CIF), Incapacidade e Saúde da Organização Mundial e 

Saúde vários fatores influenciam a funcionalidade e a incapacidade das pessoas com epilepsia, 

é possível afirmar que pessoas com epilepsia encontram diversas dificuldades nas atividades 



33 
 

diárias. É comum o relato de insatisfação em relação ao desempenho, porém, muitos desses 

problemas estão relacionados com os fatores ambientais e pessoais. No entanto, os aspectos 

relacionados a deficiências em funções e estruturas do corpo, assim como as funções mentais 

não podem ser esquecidos (NICKEL, 2011).  

Para compreender o impacto das epilepsias na vida dos pacientes o estudo da 

capacidade funcional é fundamental, uma vez que essa função interfere no desempenho do 

paciente causando limitações nas atividades e restrições na participação, portanto, é 

necessário que se tenha um tratamento eficiente, para que tal função seja restabelecida. 

 

1.5 Somatognosia  

 

O esquema corporal foi descrito como sendo uma interação de elementos físico-

biológicos com o meio externo e, deste com o corpo, associando os estímulos aferentes e suas 

respostas efetoras através da percepção do tamanho, forma e movimento das partes e/ou do 

corpo globalmente (LONGO et al., 2010) promovendo, portanto, a conscientização sobre as 

próprias partes do corpo. 

Estudos sugerem que a somatognosia não esta situada em uma região 

especializada do cérebro, mas sim em uma variedade de sistemas distribuídos construídos de 

áreas especificamente interligadas (BERLUCCHI & AGLIOTI, 2010). As análises da 

anatomia funcional da asomatognosia (perda de consciência do corpo) indicam regiões 

cerebrais, incluindo o lobo parietal, o temporoparietal, o insular e o pré-motor (BAIER & 

KARNATH, 2008). Dentre as alterações somatossensoriais descritas na literatura, destaca-se 

um trabalho relacionado à somatognosia, onde o sujeito sente e percebe que partes do seu 

corpo não fazem parte do todo, desaparecendo de sua consciência corporal (VAN STRALEN 

et al., 2011). 

É conhecido que vários fatores comprometem a saúde de pessoas com 

somatognosia no âmbito social e afetivo devido ao comprometimento do seu corpo. Por essa 

razão estão sempre buscando uma adaptação, visando uma melhor aceitação e sensação de 

bem-estar. Neste sentido, o paciente com a somatognosia pode apresentar alterações de 

autoestima e outras alterações subjetivas, que produzem uma imagem física distorcida devido 

a alterações tanto nas representações neurofuncionais quanto psicossociais (LOVO, 2006) e 

podendo comprometer a sua funcionalidade.  
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1.6 Imagética Motora 

 

A imagética motora é o processo de simular mentalmente o movimento sem de 

fato executá-lo fisicamente. (SILVA et al., 2016). Esta prática mental de imagens motoras vem 

sendo amplamente utilizada nos últimos anos com o objetivo de melhorar o desempenho 

durante o processo de reabilitação motora (JACKSON, 2001). 

A IM pode ser dividida em cinestésica, realizada através de uma imagem interna, 

com a perspectiva na primeira pessoa, onde o indivíduo realiza uma simulação mental de si 

próprio tentando sentir o movimento sem executá-lo. A IM visual é realizada através da 

imagem externa que é predominantemente visual com a perspectiva tanto para a primeira 

como para a terceira pessoa, onde o indivíduo visualiza o movimento, sendo realizado ou por 

outra pessoa ou por segmentos do seu próprio corpo (HEREMANS et al., 2009; PACHECO et 

al., 2007). 

Estudos realizaram mapeamento do cérebro durante a imagética motora humana e 

encontraram uma rede neural comum para imagens motoras e movimento real (ANDERSON 

& LENZ, 2011). Sendo assim, as mesmas regiões do cérebro são ativas durante a execução do 

movimento e a imagem do movimento, incluindo a área pré-motora, área motora suplementar, 

área motora primária, área somestésica primária e lóbulos parietais superiores e inferiores 

(BONDA et al., 1995). 

Durante as imagens motoras, particularmente o lóbulo parietal inferior assume o 

papel de formar o "esquema do corpo" gerado por interações do corpo com o meio ambiente, 

que vão desempenhar um papel importante na introdução do uso de objetos no esquema 

corporal (IRIKI et al., 1996).  Essa interação também é extremamente relevante para imagens 

motoras claras.  

Como já referenciado anteriormente, tipos específicos de síndrome epiléptica 

estão associados com função executiva, memória e capacidade motora funcional, trazendo 

comprometimento dessas funções. Em relação à somatognosia, não foram encontradas 

referências que a associavam à síndrome epiléptica.  

Neste cenário a intervenção fisioterapêutica é essencial para a reabilitação desses 

pacientes. Deve ser realizada uma avaliação minuciosa e individualizada para que possam ser 

identificados possíveis comprometimentos neurológicos que necessitem de intervenção 

fisioterapêutica. Com isso, a intervenção depende de uma avaliação eficaz para reconhecer os 

déficits e assim proporcionar um tratamento apropriado. O Sistema nervoso central (SNC) é 

responsável por receber e processar informações, as lesões neurológicas desencadeiam fatores 
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que acometem as funções motoras e cognitivas, o que vai levar às limitações impostas por sua 

deficiência (GAVIN et al., 2013). 

Atualmente tem-se utilizado a IM como terapia complementar a fisioterapia 

tradicional na reabilitação de pacientes neurológicos, mais especificamente em pacientes com 

Acidente Vascular Cerebral (AVC) (MALOUIN & RICHARDS, 2010). Contudo, não foram 

encontrados estudos nas bases de dados analisadas que utilizasse IM nas epilepsias. 

Diante disso, este estudo busca fazer uma avaliação das funções citadas em um 

paciente com hipótese diagnóstica de síndrome epiléptica, analisando uma possível 

associação. E também verificar a eficácia de uma intervenção baseada em um protocolo de IM 

nas funções analisadas. A falta de inserção do profissional fisioterapeuta nessa realidade 

despertou o interesse em realizar este estudo, elaborando um protocolo de imagética motora, 

visando beneficiar a população acometida por essa síndrome. 

 

1.7 Caso IP 

 
I.P., paciente sexo feminino, 40 anos, residente de Juiz de Fora, relatou o 

aparecimento de crises convulsivas há aproximadamente 3 anos. No início, uma média de seis 

crises por mês, ocorrendo até três episódios em um mesmo dia. Em setembro de 2015, a 

paciente teve uma crise mais forte e quando acordou relatou dispneia, tendo que ser levada a 

uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde ficou por um dia em observação. A partir 

desde episódio iniciou perdas gradativas, ela começou a sentir perna direita pesada e depois 

começou a claudicar. No MSD iniciou com dor no 5° dedo e não conseguia abri-lo, e depois 

aconteceu o mesmo com os outros dedos, afetando também a sensibilidade. Além da perda 

motora e sensitiva, teve perda também da audição e visão também do lado direito. Sua 

memória também foi afetada, no princípio não se recordava nem mesmo dos rostos de seus 

familiares. Em fevereiro de 2016 apresentou crises recorrentes (3 episódios no mesmo dia), 

em um desses dias paciente acordou sem voz, foi então levada a um neurologista que solicitou 

uma internação. Ela foi internada no Hospital de Pronto Socorro (HPS) e posteriormente 

transferida para Hospital João Felício, onde permaneceu por 22 dias. Foram realizados 

diversos exames e a mesma foi acompanhada por fonoaudiólogos e fisioterapeutas, 

recuperando a voz, parte da sensibilidade e conseguiu abrir os 1° e 2° dedos, porém não 

conseguia mais fechá-los, mantendo um padrão de extensão dos 1° e 2° e flexão dos 3°, 4° e 

5° dedos da mão direita. 

Atualmente, não consegue guardar números de telefone e nem o nome dos 
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vizinhos. Desde então se tornou uma pessoa totalmente dependente, relatou ter deixado até 

mesmo de ir à igreja e que suas tarefas domésticas agora são realizadas por suas filhas. 

Mesmo em casa não fica sozinha por medo de ter outras crises, causando assim prejuízo na 

vida social, diminuição da funcionalidade e consequentemente, da qualidade de vida. 

Desde o início a paciente vem sendo acompanhada pelo serviço de neurologia 

onde realizou vários exames e diversas hipóteses foram levantadas e investigadas como por 

exemplo o AVC, porém segundos os especialistas, exames de imagem não são compatíveis 

com evento isquêmico.   O EEG levantou a atual hipótese de síndrome epiléptica com tipos de 

crises: - Discognitivas com disseminação hemisférica bilateral / pseudocrises. Diante da 

incongruência entre sintomatologia, achados do exame neurológico e exames 

complementares, não foram descartadas também hipótese de transtorno psiquiátrico 

associado. Posteriormente acompanhada pelo serviço de Psiquiatria obteve relatório com 

diagnósticos de Transtorno de Personalidade Histriônica, Transtorno depressivo moderado e 

Transtorno de ansiedade generalizada.  

Atualmente a paciente faz uso de medicamentos anticonvulsivantes Depakote 

500mg e Pregabalina 75 mg e antidepressivos como Duloxetina 60 mg e Amitriptilina 25 mg   

além de Losartana 50 mg (anti-hipertensivo diurético) e Omeprazol. Tem acompanhamento 

neurológico, psiquiátrico, fisioterapêutico, entre outros. A dificuldade de um diagnóstico 

objetivo acarreta na falta de uma terapêutica adequada levando muitas vezes a frustração da 

paciente que relata por muitas vezes passar por episódios de estigmatização do quadro.   

 

1.8 Hipóteses do estudo 

A Síndrome epiléptica envolve sinais e sintomas diversos que podem estar 

associados à comorbidades neurocomportamentais, podendo afetar várias funções cognitivas, 

com sérias repercussões emocionais e sociais. O conhecimento sobre esta síndrome é de 

grande relevância para o trabalho fisioterapêutico, tendo em vista o impacto que essas 

alterações podem causar na funcionalidade e qualidade de vida dos pacientes. 

Espera-se ampliar a visão sobre um tema pouco conhecido e pesquisado no 

cenário da Fisioterapia, buscando encontrar estratégias de fácil acesso para pessoas 

acometidas, visto que, atualmente o tratamento é mais voltado para a intervenção 

farmacológica de custo elevado. Portanto, buscar estratégias de intervenções não 

farmacológicas para complementar o tratamento é de extrema importância para as pessoas 

acometidas. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Primário 

 

Este estudo tem como objetivo geral avaliar função somatognósica, memória, 

função executiva e capacidade funcional de uma mulher com hipótese diagnóstica de 

síndrome epiléptica antes e após uma proposta de intervenção fisioterapêutica, baseada em 

imagética motora. 
  

 
2.2 Objetivos Secundários 

 

- Analisar se existe uma associação entre Síndrome Epiléptica e funções 

somatognósicas, memória, função executiva e capacidade funcional.  

- Analisar os efeitos de uma intervenção fisioterapêutica baseada em um protocolo 

de imagética motora em uma paciente com hipótese diagnóstica de síndrome epiléptica.  

 

3 MÉTODOLOGIA ESTRATÉGIAS DE AÇÃO  

 

Trata-se de um estudo de caso, que será realizado nas dependências da Faculdade 

de Fisioterapia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), tendo como sujeito uma 

paciente do sexo feminino, 40 anos, com hipótese diagnóstica de síndrome epiléptica.  

Esta paciente está vinculada ao Serviço de Fisioterapia do Hospital Universitário 

da Universidade Federal de Juiz de Fora. Para realização deste trabalho, a paciente 

interrompeu o tratamento fisioterapêutico convencional, tendo sido iniciado um protocolo de 

tratamento proposto por este estudo com base na Imagética Motora. As autoras foram 

treinadas para realização dos testes propostos garantindo confiabilidade intra e 

interexaminadores. Os testes utilizados na avaliação e reavaliação encontram-se no Anexo 2 

 

3.1 Instrumentos Utilizados 

 

3.1.1 Auto representação Gráfica 

 

Para avaliação da função somatognósica foi utilizada a execução da auto 
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representação gráfica do próprio corpo feita pela paciente em um desenho, associado à análise 

de conteúdo de seu relato durante a execução. Este instrumento teve como embasamento uma 

adaptação do teste do “Desenho da Figura Humana”, proposto por Van Kolck (1973) onde o 

voluntário permaneceu sentado de frente para uma mesa, foi entregue o seguinte material: 

caneta esferográfica azul ou preta e uma folha de papel. O mesmo reproduziu como “percebia 

seu corpo” pós-lesão mediante pedido do avaliador. A mesma instrução foi dada a voluntária 

com diferença no termo “derrame” substituído pelo termo “lesão neurológica”, sendo a 

instrução: “Desenhe nesse papel como você percebe, como você sente seu corpo após sua 

lesão neurológica”, sendo permitido fechar os olhos para uma melhor percepção do seu corpo 

e em seguida reproduzir no papel (RIANI, et al., 2015). 

 

3.1.2 Teste de memória lógica I e II 

 

Para avaliar memória foi utilizado o teste de memória lógica I e II (WMS-R), que 

consiste na apresentação oral de duas histórias, sendo solicitado ao paciente que repita de 

forma imediata e depois de 30 minutos, avaliando memória de curto e longo prazo. Foi dada à 

seguinte instrução: “Vamos contar duas pequenas histórias, ao final de cada história repita o 

que lhe foi contado”. Após meia hora foi solicitado que a paciente conte novamente a história 

desta vez a instrução foi: “Por favor repita as histórias que contamos a meia hora atrás”.  

Cada história é composta de vinte e cinco itens. O escore final consiste no número 

total de itens recordados em ambas as histórias. 

 

3.1.3 Teste de Trilhas A e B 

 

Usado na avaliação neuropsicológica, o Teste de Trilhas (Trail Making Test) 

acessa a capacidade de manutenção do engajamento mental, o rastreamento visual, a destreza 

motora e a memória operacional (MAGILA & CARAMELI, 2000). 

Este teste é composto de duas partes (Trilha A e Trilha B), e sua realização é 

precedida por um treinamento curto do percurso a ser realizado. A Parte ‘A’ consiste de 25 

círculos numerados e distribuídos de modo randômico sobre uma folha de papel. É solicitado 

ao paciente que ligue, em ordem crescente e por meio de uma linha contínua, todos os 

números. Será dada a instrução: “Essa folha está numerada de 1 a 25, ligue os números em 

ordem crescente”. 
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 A parte ‘B’ é constituída por 25 números e letras circulados e distribuídos ao 

acaso na folha. A tarefa consiste em ligar os pontos alternando número e letra (1-A, 2-B, 3-C 

etc). Agora a instrução será: “essa folha tem números e letras, ligue os pontos alternando uma 

letra e um número de maneira crescente, exemplo, 1-A, 2-B, 3-C e assim por diante. Avalia a 

atenção, o sequenciamento, a flexibilidade mental, a busca visual e a função motora. O teste 

também apresenta duas folhas de treino para cada uma das partes, que devem ser aplicadas de 

maneira imediata antes da realização de cada tarefa. O tempo para concluir cada um dos testes 

é limitado a quatro minutos ou a três erros. A Trilha B exige maior capacidade de atenção e 

habilidade para fazer mudanças conceituais alternadas. 

O Teste de Trilhas foi avaliado segundo dois critérios: completar com sucesso 

(acertar toda a sequência) ou não completar com sucesso (não acertar toda a sequência) 

(MOTA, et al., 2008). 

 

3.1.4 Teste de Stroop 

 

Também foi utilizado o teste de Stroop para avaliação neuropsicológica, este teste 

avalia a seletividade atencional e a flexibilidade cognitiva que permitem inibir respostas 

impulsivas, prevalecendo à instrução oferecida (SPREEN & STRUSS, 1998).  

O paciente tem que dizer o mais rápido possível as cores de retângulos dispostos 

de forma sequencial em uma folha (cartão I), instrução: “Diga as cores de cada retângulo 

desse cartão”. Depois deve dizer as cores em que palavras neutras são impressas em outra 

folha (cartão II), instrução: “Diga as cores que as palavras estão escritas” e para finalizar dizer 

as cores das tintas nas quais os nomes conflitantes de cores são escritos, como por exemplo, a 

palavra azul impressa em tinta rosa (cartão III), instrução: “Diga as cores que as palavras 

estão escritas e não as palavras” (SPREEN & STRUSS, 1998). 

O teste foi avaliado da seguinte maneira: para cada um dos cartões deve se 

considerar o tempo de 45 segundos (ESGALHADO et al., 2010). 

 

3.1.5 Análise de marcha 

 

Para avaliar capacidade funcional foi utilizada a análise de marcha, através de 

vídeos e fotografias, descarga de peso (podoscópio) e teste de velocidade de marcha, que 

consiste em uma caminhada de 6 metros que são divididos em 3 marcas (inicio:1 metro, meio: 
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4 metros e fim:1 metro), de maneira habitual em superfície plana, para reduzir os efeitos da 

aceleração e desaceleração, inicia o cronômetro na segunda marca interrompendo a 

cronometragem na terceira marca. Instrução: “caminhe até a marca, como você caminha no 

dia a dia” (MAGILA, & CARAMELI, 2000). A avaliação proposta foi feita antes da 

intervenção e ao final desta. 

 

3.2 Metodologia da intervenção 

A intervenção proposta teve como base o Protocolo de Imagética Motora 

(Apêndice 1). Foram trabalhadas com a paciente as funções somatognósicas, a função 

executiva, a capacidade funcional e a memória. Esta intervenção foi realizada em um período 

de 7 semanas, sendo 3 atendimentos por semana, não havendo nenhum outro tipo de 

intervenção fisioterapêutica neste período.  

 

3.3 Análise dos dados 

 

Para realização da análise será utilizado um banco de dados com o resultado das 

avaliações no Microsoft Excel. A proposta foi a realização de duas avaliações, uma antes e 

outra após o processo de intervenção, sendo realizada uma comparação entre essas avaliações. 

 

 

4 ASPECTOS ÉTICOS 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da 

UFJF, por meio da Plataforma Brasil de acordo com os procedimentos éticos para pesquisa. 

 

5 RESULTADOS 

 

Foram programadas 21 sessões das quais 15 foram realizadas, totalizando 72% 

dos atendimentos. O período de intervenção total foi de 7 semanas, tendo ocorrido o 

falecimento da avó materna da paciente. Durante a intervenção a paciente não conseguiu 

realizar adequadamente a simulação mental em primeira pessoa no hemicorpo acometido, o que 
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pode ter interferido nos resultados. Os resultados dos testes utilizados na avaliação e 

reavaliação encontram-se no Apêndice 2. A seguir serão apresentados os achados referentes à 

avaliação e reavaliação. 

 

Tabela 2: Resultados da Avaliação e Reavaliação 

 

Testes Avaliação Reavaliação 

Memória 

1ª história 3  3  

2ª história 3  3  

Após 30 min 

1ª história 1  2  

2ª história 1  1  

Função Executiva 

Stroop     

1º cartão 49,45 40,14 

2º cartão 34,29 34,15 

3º cartão 48,28 54,72 
    

Trilhas     

A Completo Completo 

B Incompleto Incompleto 

Capacidade Funcional 

Velocidade Marcha     

1ª tentativa 7,38 8,82 

2ª tentativa 8,31 9,08 

3ª tentativa 8,06 7,64 

Resultado 0,50 0,47 

                 Fonte: as autoras. 

 

 

Foi observada no presente estudo, associação entre o quadro de síndrome 

epiléptica e função somatognásica, funções de memória, função executiva e capacidade 

funcional. 

Com relação ao quesito auto representação gráfica na avaliação, a paciente relatou 

que sente o braço direito mais pesado, todo o seu hemicorpo direito diferente do esquerdo, 

como uma maçã partida ao meio e que devido ao padrão apresentado na mão direita, ela não 

consegue realizar qualquer tarefa que dependa da funcionalidade desse membro. Os relatos 
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permaneceram os mesmos na reavaliação. 

“ Eu continuo me vendo com dificuldade... O lado direito é diferente do lado 

esquerdo, como se tivesse partido uma maça ao meio. Do lado esquerdo consigo segurar 

alguma coisa, do lado direito não, esse lado fica caído, mais pesado”. 

No teste de memória, notou-se um déficit importante na memória de curto e longo 

prazo, que não sofreu alteração significativa após a intervenção. 

O teste de trilhas parte A foi completado com sucesso antes e após o tratamento, 

porém a parte B tanto na avaliação quanto na reavaliação, o resultado foi tido como 

incompleto pelo fato da paciente obter 3 erros. Um fato importante a ser destacado na 

realização desse teste, é que a paciente não reconhece a consoante K pertencente ao alfabeto, 

na primeira avaliação a letra foi ignorada e na segunda, a paciente relatou só ter incluído a 

letra porque foi a única que restou.  

No teste de Stroop, somente o segundo cartão foi realizado no tempo adequado na 

primeira avaliação. Na reavaliação em nenhum dos cartões houve melhora clínica, apesar de 

no primeiro cartão a paciente ter realizado o teste em menos tempo, o que pode ser visto como 

uma pequena melhora, no segundo cartão não apresentou diferença e no terceiro pode-se 

observar uma piora no resultado. 

Na avaliação da capacidade funcional, segundo a análise de marcha, pode-se 

observar que a paciente realiza a marcha com o uso de dispositivo auxiliar (muleta canadense 

no lado contralateral ao lado afetado), ombro direito deprimido, padrão de rotação externa do 

MID (Membro Inferior Direito), hiperextensão do joelho direito e uma leve dorsiflexão do pé 

do mesmo lado, durante toda a marcha ocasionando compensações na realização da mesma e 

sobrecarregando a musculatura do lado esquerdo. A descarga de peso foi realizada 

exclusivamente no pé esquerdo e em retropé direito, além de não realizar descarga nos dedos. 

Durante a marcha a paciente inicialmente descarrega o peso na parte lateral do pé esquerdo, 

realizando depois uma eversão do mesmo. Não consegue realizar dissociação de cinturas, 

fazendo uma rotação de tronco na fase de aplanamento do pé direito, além de não conseguir 

fazer o balanço adequado dos MMSS (Membros Superiores) e o olhar sempre voltado para o 

chão. Ela manteve também um padrão de flexão do 3°, 4° e 5° e extensão do 1° e 2° dedos da 

mão direita. Na avaliação da velocidade de marcha evidenciou também que a paciente realiza 

uma velocidade lenta e uma marcha assimétrica. Os dados avaliados da capacidade funcional 

não sofreram mudanças na reavaliação. 
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6 DISCUSSÃO 

 

De acordo com os resultados da avaliação foi observado comprometimento das 

funções somatognósicas, memória, função executiva e capacidade funcional associado à 

Síndrome Epiléptica.  

As experiências sensoriais podem maximizar a aprendizagem motora, e envolvem 

a capacidade de aprendizagem e memória gerando o controle motor adequado à cada função. 

Entretanto, uma alteração na função somatognósica irá afetar essas experiências e assim 

ocorrerá uma retenção do aprendizado trazendo prejuízos funcionais (SANT’ANNA et al., 

2014; ALMEIDA & VALENTINI, 2010).    

A literatura sobre o tema é escassa quando se aborda a somatognosia relacionada a 

síndrome epiléptica. Como a função somatognósica encontra-se distribuída em várias regiões 

interligadas no cérebro, acredita-se que nos casos de epilepsia com lesão nessas regiões existe 

um comprometimento da função. Entretanto, não foram encontrados estudos que 

confirmassem tal hipótese.  

A ELT é o tipo de epilepsia mais comum, as crises têm início geralmente na 

primeira década de vida, é refratária à medicação, com repercussões no cotidiano destes 

indivíduos. De acordo com a literatura, o déficit cognitivo mais comum acontece na memória, 

devido à lesão do hipocampo (HERMANN, et al., 2008; HERMANN & SEIDENBERG, 

2009).  

Em um estudo foram analisados retrospectivamente um grupo de 76 indivíduos 

com epilepsia refratária, 48 com epilepsia do lobo temporal (23 com lateralizarão à direita e 

25 com lateralizarão à esquerda) e 28 doentes com epilepsia extra temporal. Aplicou-se uma 

bateria de provas para avaliar as funções cognitivas, como atenção, função executiva, 

memória, capacidade intelectual. Como resultado, foi observado que os indivíduos com 

epilepsia do lobo temporal mesial apresentaram um padrão generalizado de déficits das 

funções citadas quando comparados com os dados normativos, o que pode ser indicativo de 

comprometimento em outras áreas, para além da área hipocampal (MARQUES, et al., 2013). 

No estudo de Silva et al (2007) foi investigada a função cognitiva de pacientes 

com epilepsia de lobo temporal que apresentavam ou não lesão mesial segundo exame de 

ressonância magnética. Foram utilizados testes neuropsicológicos com objetivo de identificar 

possíveis alterações. Trinta e quatro pessoas pareadas em idade e escolaridade foram 

separadas em três grupos: 12 pacientes com lesão mesial; 12 sem lesão e 10 pessoas 

saudáveis. Para a avaliação foram usados os subtestes da escala de inteligência para adultos e 

de memória de Wechsler; fluência verbal, e o teste comportamental de memória de 

Rivermead. Os pacientes com lesão apresentaram desempenho cognitivo rebaixado em 

relação aos controles em diversas atividades: atenção, memória, linguagem, resolução de 

problemas do cotidiano, enquanto os pacientes sem lesão mostraram-se mais compensados, 
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apenas com alterações de atenção sutis.  Ambos os estudos citados reafirmam os achados do 

atual estudo. 

 Autores relatam que a epilepsia ocasiona limitações físicas e funcionais 

(FERNANDES, 2015; HERMANN & JACOBY 2009; ZANNI et al., 2009). Porém, a 

literatura é limitada quanto a abordagem da capacidade funcional nas epilepsias, dando ênfase 

aos fatores ambientais e pessoais. Nosso estudo avaliou somente a capacidade motora 

funcional através da análise de marcha da paciente, pois em seus relatos ela aponta, como 

grande dificuldade em suas atividades de vida diária, a parte física. A carência de estudos 

relacionadas as funções citadas com as epilepsias foi um fator limitante no presente estudo 

devido a impossibilidade na comparação de resultados, o que sugere novas pesquisas nesse 

âmbito.           

Neste trabalho não foram encontradas diferenças clínicas quanto às funções 

somatognósicas, memória, função executiva e capacidade funcional, avaliadas inicialmente 

quando comparadas à reavaliação após a intervenção com a utilização de imagética motora 

cinestésica. Devido à escassez de fontes bibliográficas que abordem o tratamento 

fisioterapêutico utilizando a IM nas síndromes epilépticas, alguns autores podem contribuir 

com experiências vivenciadas em outras patologias, nas quais o quadro clínico se assemelha 

ao quadro da paciente deste estudo. 

A imagética motora através da prática mental, atualmente vem sendo associada ao 

contexto clínico na reabilitação de pacientes com sequelas neurológicas, principalmente no 

tratamento do paciente pós-AVC agudo. Esta prática tem se mostrado favorável ao promover 

plasticidade, melhorar o aprendizado motor e o desempenho durante o processo de 

reabilitação (BASTOS et al., 2013), obtendo resultados como a melhora da função do braço, 

AVD, marcha e coordenação de movimentos (SILVA et al., 2016; HEREMANS et al., 2011). 

No entanto, a literatura e a clínica têm dado pouca atenção às síndromes cognitivas resultantes 

do AVC priorizando a reabilitação motora (HACHINSKI, 2007).  

Não foram encontrados estudos relacionando a melhora da função somatognósica 

com a prática de IM, porém existem alguns que realizam IM através de somatognosia e 

sugerem ser benéfico para recuperação de pacientes neurológicos, como no experimento de 

Lameira et al, (2008) no qual participaram dez voluntários. A tarefa era reconhecer a 

lateralidade de figuras da mão. Para a figura da mão direita, o voluntário pressionava a tecla 

direita e para a figura da mão esquerda, a tecla esquerda. Neste estudo, investigou-se a 

influência da informação proprioceptiva da postura no reconhecimento de partes do corpo 

(mãos). Sugere-se que durante o reconhecimento de partes do corpo (percepção corporal), 

aciona-se implicitamente representações sensório-motoras, podendo ser útil na reabilitação de 

pacientes neurológicos (LAMEIRA et al., 2008; IACOBONI, 2005). 

 Ionta et al, (2007) observaram no estudo de julgamento da lateralidade de mãos e 

pés, que mudanças na postura real da mão influenciavam apenas o tempo de reação manual 
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(TRM) para o reconhecimento da lateralidade das mãos e não dos pés, mostrando que a 

postura influencia na imagética motora de acordo com regras somatotópicas. Estes estudos 

sugerem que asomatognosia influencia a capacidade de realizar IM, confirmando os 

resultados do presente estudo. 

A literatura e a clínica têm dado pouca atenção às síndromes cognitivas resultantes 

do AVC priorizando a reabilitação motora (HACHINSKI, 2007).  

Moura (2012) realizou um projeto apresentando uma proposta de uma terapia 

cognitiva inovadora, que combina elementos de imagética motora implícita e memória 

operacional para permitir a melhora da capacidade cognitiva de pacientes pós-AVC. Dez 

pacientes participaram do projeto os quais foram divididos aleatoriamente em grupo controle - 

fisioterapia convencional - e grupo experimental - IM utilizando vídeo games, treinamento de 

memória operacional (MO) e fisioterapia convencional. Foram realizadas 2 sessões por 

semana durante 8 semanas, com duração de 30 minutos. Os pacientes deveriam identificar a 

lateralidade manual, sendo instruídos a realizar IM na primeira pessoa, como se a própria mão 

estivesse sendo representada na tela. A avaliação foi feita através de testes cognitivos, como 

MMEE (Mini Exame do Estado Mental), que avalia entre outros domínios cognitivos: 

memória de curto prazo. Também foi avaliada mais detalhadamente pela Escala de 

Inteligencia Wescsler (WAIS), avaliando memória operacional e velocidade de processamento 

e o teste Wisconsin de classificação de cartas (WCST) foi utilizado para avaliar função 

executiva. Os resultados foram positivos para subtestes de WAIS, sugerindo um efeito 

positivo na memória, entretanto não obteve melhora quanto à função executiva.  

Esses achados comprovam os resultados do presente estudo com relação a função 

executiva e ao mesmo tempo o contradiz relacionado a memória. Essa contradição pode ser 

explicada pelo fato da diferença metodológica, em que foi realizado IM juntamente com 

treinamento de MO, além de fisioterapia convencional, e também foi realizado durante 8 

semanas, enquanto no presente trabalho, foi realizado somente a IM e com duração de 7 

semanas. Outro fato que influenciou o nosso trabalho, foi o fato da paciente ter dificuldade de 

realizar IM. Existem muitos estudos que relacionaram alteração cognitiva com 

comprometimento da prática de IM, confirmando os achados do presente estudo. 

Os pacientes com lesões do lobo frontal, incluindo o AVC, tem prejuízo das 

funções executivas. Mais especificamente as regiões dorsolaterais exercem a regulação do 

comportamento pela capacidade de planejamento, atenção, flexibilidade mental e fluência 

verbal. Lesões do lobo temporal são relacionadas a disfunções cognitivas, particularmente a 

distúrbios de memória de curta e de longa duração. Além disso, os déficits cognitivos 

provocados pelas lesões cerebrais podem comprometer a capacidade de imaginar um 

movimento (McLNNES et al., 2015). 

Estudos realizados para investigar o papel desempenhado pelas disfunções 

cognitivas nas mudanças na congruência temporal em pacientes com AVC, através da 
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avaliação da congruência temporal entre o teste Timed Up e Go (TUG) e os testes TUG 

imaginados (iTUG) sugeriram que o comprometimento cognitivo afeta o IM (GEIGER et al., 

2017; BEAUCHET et al., 2010). Conclusões semelhantes foram encontradas no estudo de 

Allali et al (2012) em pacientes com esclerose múltipla, relatando que a congruência temporal 

entre TUG e iTUG estava relacionada a funções cognitivas como atenção, memória e funções 

executivas. 

Ainda neste contexto, a presença de déficits neuropsicológicos nos pacientes com 

AVC pode complicar a gravidade e a extensão da hemiparesia. Os déficits na memória de 

trabalho, apraxia, depressão, problemas motivacionais, negligência (motora) e anosognosia 

são conhecidos em alguns casos como complicadores da hemiparesia (DE VRIE et al., 2013; 

MALOUIN et al., 2004) e é provável que o mesmo ocorra no desempenho de IM. O 

comprometimento da memória de trabalho demonstrou claramente ter um impacto negativo 

no desempenho das imagens motoras, no entanto estudos futuros que tenham como proposta 

investigar a relação entre distúrbios neuropsicológicos e a capacidade de imagens motoras 

podem auxiliar a este respeito (MALOUIN, 2008). 

Com relação a capacidade funcional Ietswaart et al, (2011) realizaram um estudo 

utilizando 121 pacientes pós AVC agudo. Neste estudo, os pacientes foram divididos em 3 

grupos: o grupo experimental realizou um protocolo de IM que envolvia treinamento diário 

supervisionado e treinamento domiciliar sem prática física específica realizada duas vezes por 

semana. Estavam incluídas nas tarefas, sequências de movimentos elementares, tais como 

abrir e fechar a mão, movimentos direcionados, como alcançar, segurar e levantar objetos e 

AVD’s (Atividades de Vida Diária), como passar roupas. O grupo 2 realizou um protocolo 

controle, que envolvia o treinamento mental de tarefas que não envolviam o controle de 

movimentos e nem treinamento adicional (tarefas cognitivas). O grupo 3 realizou tratamento 

convencional. Todos os 3 grupos foram treinados por quatro semanas consecutivas e seus 

resultados mostraram que a prática mental por si só não aumentou a recuperação motora em 

pacientes pós-AVC. Nosso protocolo de IM foi semelhante ao do estudo citado, com relação 

aos movimentos de abrir e fechar a mão, alcançar e segurar objetos. Esses achados reforçam 

os do presente estudo, mesmo existindo um treinamento diário de IM, os autores não 

encontraram melhora na capacidade funcional.  

Em contrapartida, Dunsky et al, (2008) realizaram um estudo com dezessete 

pacientes hemiparéticos pós-AVC através de IM cinestésica domiciliar de treino de marcha 

supervisionada durante 15 a 20 min, 3 vezes por semana ao longo de 6 semanas. Os autores 

mostraram que após 6 semanas de treinamento houve um aumento significativo na velocidade 

média da marcha, no comprimento da passada, no comprimento do passo parético, no 

comprimento do passo do membro são, na amplitude de movimento do joelho parético, na 

simetria da marcha e na habilidade e independência da marcha.  

Page et al (2009) realizaram um estudo com 10 indivíduos pós-AVC (37-69 anos) 
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que apresentaram déficit motor estável e moderado. Foram realizadas atividades de pratica 

física de AVDs por 30 minutos para os braços acometidos, seguida de PM das mesmas tarefas 

também por 30 minutos em 30 sessões (3x/semana por 10 semanas consecutivas). Como 

resultado foi observado melhora funcional do MS acometido.  O que pode explicar a diferença 

dos resultados encontrados foi o fato de Page e colaboradores utilizarem além da IM a prática 

física, enquanto no presente estudo empregamos somente a IM. Um fator importante que 

diferencia os resultados apresentados pelos dois estudos acima com o presente, está 

relacionado ao fato da paciente só conseguir realizar a IM de acordo com suas restrições 

biomecânicas, o fato da paciente manter um padrão de flexão em MSD (Membro Superior 

Direito), a impede de realizar mentalmente atividades que necessitem da extensão desse 

membro, por exemplo, quando lhe for solicitado a imaginar que pegue um copo em cima da 

mesa. Essa justificativa explica os resultados contraditórios encontrados em nosso estudo. 

Portanto, apesar do otimismo geral, nem todos os pacientes podem se beneficiar 

da prática mental. Estudos mostram que a IM não foi eficaz para recuperação motora em 

pacientes com AVC agudo, sugerindo que existem situações específicas que impedem ou 

dificultam a prática de IM (TIMMERMANS et al., 2013; IETSWAART et al., 2011). 

Vários pesquisadores exploraram a capacidade de imagens motoras em 

populações de indivíduos pós-AVC. Acredita-se que a IM e a execução motora compartilham 

a mesma rede neural subjacente, portanto, qualquer dano estrutural ao cérebro pode afetar o 

desempenho motor e a capacidade de imagens motoras (BASTOS et al., 2013; SHARMA et 

al, 2006). No entanto, a capacidade de IM é preservada pelo menos parcialmente na maioria 

dos pacientes pós-AVC com perfis de imagens motoras paralelamente às deficiências motoras 

reais, segundo evidências na literatura (OORTA et al., 2016; LOTZE e HALSBAND, 2006). 

O estudo de Malouin et al, (2008) evidenciou que os pacientes pós-AVC apresentavam uma 

melhor vivacidade das imagens motoras no lado não acometido.  

Williams et al, (2011) também mostraram que as restrições biomecânicas e as 

características cinemáticas do movimento real são refletidas no desempenho de IM tanto 

implícitas quanto explícitas. Diante disso, estes estudos mostram que a experiência motora 

poderia influenciar a facilidade com que um movimento é imaginado. A literatura tem um 

extenso embasamento relacionando a dificuldade de realizar IM com as limitações funcionais, 

corroborando os achados deste estudo de caso. 

A capacidade de imaginar ou simular experiências é uma das capacidades mais 

extraordinárias da mente humana. À primeira vista, certamente quando o cérebro está intacto 

e ileso, não percebemos que essa capacidade é tão complexa. Vários estudos mostraram que a 

imagem mental é uma capacidade multifacetada que envolve várias funções cognitivas e áreas 

do cérebro (DE VRIE et al., 2013; KOSSLYN et al., 2001). 

Atualmente pode-se afirmar que há um número substancial de estudos que 

comprovam que a imagética motora tem sucesso como terapia complementar ao tratamento 
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convencional na reabilitação neurológica desde que as características individuais, assim como 

a área da lesão no córtex cerebral sejam consideradas (TREVISAN & TRINTINAGLIA, 

2010; EERDT et al., 2010). Neste trabalho a paciente não conseguiu realizar devidamente a 

IM na primeira pessoa, no lado acometido, talvez pelo fato de só conseguir se imaginar de 

acordo com sua restrição biomecânica, o que pode ser explicado por uma reorganização 

inadaptada de não uso (PAGE et al., 2009). Como tentativa de facilitar essa prática mental, 

pode ser utilizada IM visual de maneira alternativa (externa ou em perspectiva de terceira-

pessoa) (HEREMANS et al., 2012). 

Uma novidade no campo da Fisioterapia Neurofuncional é o uso da realidade 

virtual utilizada na reabilitação motora. Inúmeros estudos têm sido realizados comprovando a 

eficácia dessa abordagem como intervenção terapêutica (VOURVOPOULOS & BADIA, 

2016; MOURA, 2012). Além da recuperação motora, os jogos promovem melhoria cognitiva 

e perceptual (DYE et al., 2009; LI et al., 2011), sendo os ganhos transferidos para outras 

habilidades cognitivas (GREEN & BAVELIER, 2012). 

No entanto, vale destacar que mais estudos devem ser realizados voltados para 

intervenção de IM nas funções executivas, memória e somatognosia, uma vez que a literatura 

prioriza a reabilitação motora. 

 

7 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Este estudo apresentou como limitação a carência de referências na literatura 

pesquisada sobre estudos que abordem a relação das síndromes epilépticas com a 

somatognosia e capacidade funcional, além da intervenção baseada em IM nas funções 

cognitivas e somatognósica. 

Além disso, não existe a disponibilidade de protocolos de imagética motora, 

validados na literatura, sendo necessária a criação de um protocolo especificamente para ser 

utilizado nessa pesquisa. 

Outro aspecto importante foi a não aplicação de testes iniciais que avaliem a 

capacidade de realização da imagética motora, a fim de determinar a estratégia de IM mais 

adequada para cada sujeito. Uma vez que a paciente relatou na fase final da pesquisa que 

apresentava dificuldade na execução da simulação mental em primeira pessoa. Do lado 

contralateral a lesão ela realizou a simulação sem nenhuma complicação, porém do lado 

acometido ela não conseguiu realizar a IM da mesma forma nas situações que exigiam o 

movimento voluntário planejado e a capacidade física. Sua capacidade imaginativa do 

movimento se mostrou restrita somente à situação e limitações do quadro atual, ou seja, no 
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presente conforme pode ser observado no relato a seguir.  

 
Eu me imagino andando exatamente como ando sempre usando a muleta, para subir 
a escada é do mesmo jeito, eu tenho que estar de lado, primeiro eu subo com o pé 
bom e apoiando na muleta para depois descer com outro pé, mas apoiando só no 
calcanhar... E  é assim que me imagino. Quando você pede para eu imaginar que 
estou desenhando um quadrado, de um lado eu consigo desenhar, apesar de estar 
meio torto, do outro lado eu vejo a folha em branco, eu nem me vejo pegando o 
lápis, a única coisa que me vem na mente é a minha mão como ela é, eu só me vejo 
do modo que sou depois de tudo que me aconteceu.  
 

 

8 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que existe uma possível associação entre as funções executiva, a 

memória, a capacidade funcional e a somatognosia, e a hipótese diagnóstica de síndrome 

epiléptica. Além disso, após as análises feitas das funções citadas podemos concluir que a IM 

cinestésica não foi eficaz no tratamento das funções citadas. Por isso, foi considerada a partir 

de um auto-relato a influência significativa nos resultados o fato de ela não conseguir realizar 

adequadamente a IM cinestésica no hemicorpo acometido por não percebê-lo e não senti-lo. 

Nenhuma das revisões sistemáticas publicadas até o presente momento estabelece 

fatores determinantes para o sucesso da intervenção da imagética motora, tais como posição 

do indivíduo, número de ensaios, modo de instrução e tipo de imagética motora, (SCHUSTER 

et al., 2011). Entretanto, como uma crítica ao presente estudo e uma sugestão aos futuros, 

deve-se haver um maior cuidado na escolha da modalidade de IM empregada em pacientes 

neurológicos, visto que, por vários motivos, há pacientes que não conseguem realizar a 

simulação mental ou a fazem de acordo com suas limitações funcionais. É necessário utilizar 

testes que comprovem a capacidade de realização da IM, para uma intervenção eficaz.  

A prática de imagética motora pode trazer benefícios para os pacientes epiléticos 

relacionados com as funções cognitivas e motoras. Sendo uma estratégia não farmacológica 

de baixo custo e que ao contrário de muitos medicamentos utilizados para controle da doença 

não possui efeitos adversos, podendo ampliar o campo de terapias complementgares 

associadas à intervenção fisioterapêutica disponíveis para o tratamento desses pacientes, o que 

favorece amplamente o incentivo para a realização de novos estudos neste campo.  
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10 APÊNDICE 

APÊNDICE 1 – PROTOCOLO DE IMAGÉTICA MOTORA 

 

Devido a não disponibilidade de protocolos de imagética estabelecidos na 

literatura esse protocolo foi criado pelas pesquisadoras com base nas referências que associam 

cognição e motricidade trabalhando assim em todas as funções avaliadas no presente estudo, 

tendo como base o estudo de simulação mental de movimentos proposta por BASTOS, et al 

(2013) e no protocolo de imagética musical proposto por Guillarducci (2016). 
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Passo a Passo: Imagética Motora 

 

No início do treinamento, será solicitado a paciente sentar-se em uma cadeira 

confortável em frente a um espelho. A cada exercício haverá um intervalo de descanso de 3 

minutos. 

 

PROTOCOLO DE IMAGÉTICA MOTORA 

ATIVIDADE COMANDO 

1 Relaxamento e Concentração 
Feche os olhos. Puxe o ar profundamente pelo nariz e 

solte pela boca bem devagar (10 vezes). 

2 Percepção Corporal  

Agora concentre-se, mantenha os olhos fechados, 

imagine seu corpo começando pela cabeça, pescoço, 

braços, mãos, dedos, tronco, pernas e pés. 

3 
Ortostatismo e Plantiflexão/ 

Dorsiflexão 

 Imagine que você está se levantando da cadeira, seus 

 pés estão tocando o chão. 

Agora imagine você caminhando por um lugar que você 

goste... na praia...no jardim. 

Agora imagine que você está subindo uma escada, 

primeiro degrau, segundo degrau... 

4 Alcance e Preensão Palmar 
Imagine que você está com sede, tem um copo com 

 água em cima da mesa. Agora você vai pegar o copo. 

5 Oposição de Dedos 

Toque as pontas dos dedos no polegar, com a mão 

direita, começando pelo dedo mínimo até o indicador. 

Agora imagine que você está tocando as pontas dos 

dedos no polegar, com a mão esquerda, começando 

pelo dedo mínimo até o indicador. 

6 
Flexão e Extensão dos Dedos 

 das Mãos e dos Pés 
Imagine que você está abrindo e fechando a mão. 

7 Movimento das Mãos 
Imagine que você está desenhando um quadrado, pri -

meiro com a mão direita, depois com a mão esquerda. 

 

 



62 
 

APÊNDICE 2 - RESULTADOS 

AUTO REPRESENTAÇÃO – SOMATOGNOSIA 

 

 

 

Avaliação 
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Reavaliação 
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TESTE DE TRILHAS – FUNÇÃO EXECUTIVA 

 

 

Avaliação: Parte A 
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Reavaliação Parte A 
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Avaliação Parte B 
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Reavaliação Parte B 
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FOTOS DA AVALIAÇÃO- CAPACIDADE FUNCIONAL 
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DESCARGA DE PESO DA AVALIAÇÃO- CAPACIDADE FUNCIONAL 
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FOTOS DA REAVALIAÇÃO – CAPACIDADE FUNCIONAL 
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DESCARGA DE PESO DA REAVALIAÇÃO- CAPACIDADE FUNCIONAL 
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11 ANEXOS 

ANEXO 1- TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Nome do Pesquisador Responsável: Cláudia Helena Cerqueira Mármora 

Endereço: Rua Prof. Clóvis Jaguaribe, 240/201 

CEP: 36021-700 / Juiz de Fora – MG; Fone: (32) 99113-9583; E-mail: claudia.marmora@ufjf.edu.br 

O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa 

“INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM UM CASO DE SÍNDROME EPILÉTICA: 

IMAGÉTICA MOTORA NA FUNÇÃO SOMATOGNÓSICA, MEMÓRIA, FUNÇÃO EXECUTIVA 

E CAPACIDADE FUNCIONAL”. Nesta pesquisa pretendemos avaliar função somatognósica, 

memória, função executiva e capacidade funcional de uma mulher com hipótese diagnóstica de 

síndrome epilética antes e após uma proposta de intervenção fisioterapêutica, baseada em imagética 

motora. O motivo que nos leva a realizar este estudo de caso se justifica pelo fato de que tipos 

específicos de síndrome epilética estão associados com função executiva e memória, trazendo 

comprometimento dessas funções. Além disso, a falta de inserção do profissional fisioterapeuta nessa 

realidade motivou a elaboração de um protocolo de imagética motora, visando beneficiar a população 

acometida por essa síndrome. 

Para esta pesquisa adotaremos os seguintes procedimentos: O Sr. (a) será submetido(a) as 

seguintes instrumentos de avaliação: Auto representação Gráfica; Teste de memória lógica I e II; Teste 

de Trilhas A e B; Teste de Stroop; Análise de marcha e para fins de intervenção o Protocolo de 

Imagética Motora. A pesquisa caracteriza-se como de risco mínimo, utilizando procedimentos tais 

como avaliação e intervenção fisioterapêutica; e aplicação de instrumentos de avaliação fisicos e 

cognitivos. A pesquisa contribuirá para que a avaliação e o tratamento fisioterapêutico possam ser 

individualizados e direcionados ao seu caso de síndrome epilética, buscando novos modelos de 

tratamento não medicamentoso. 

Para participar deste estudo o Sr (a) não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem 

financeira. Apesar disso, caso sejam identificados e comprovados danos provenientes desta pesquisa, o 

Sr. (a) tem assegurado o direito a indenização. O Sr. (a) terá o esclarecimento sobre o estudo em 

qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu 

consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a 
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recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que o Sr. (a) é 

atendido (a). O pesquisador tratará a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os resultados 

da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que indique sua 

participação não será liberado sem a sua permissão.  

O (A) Sr (a) não será identificado (a) em nenhuma publicação que possa resultar deste 

estudo. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que uma 

será arquivada pelo pesquisador responsável, na Faculdade de Fisioterapia e a outra será fornecida ao 

Sr. (a). Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador 

responsável por um período de 5 (cinco) anos, e após esse tempo serão destruídos. Os pesquisadores 

tratarão a sua identidade com padrões profissionais de sigilo, atendendo a legislação brasileira 

(Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde),  

utilizando as informações somente para os fins acadêmicos e científicos. 

Eu, _____________________________________________, portador do documento de 

Identidade ____________________ fui informado (a) dos objetivos da pesquisa INTERVENÇÃO 

FISIOTERAPÊUTICA EM UM CASO DE SÍNDROME EPILÉTICA: IMAGÉTICA MOTORA NA 

FUNÇÃO SOMATOGNÓSICA, MEMÓRIA, FUNÇÃO EXECUTIVA E CAPACIDADE 

FUNCIONAL, de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento 

poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de participar se assim o desejar.  

    Declaro que concordo em participar. Recebi uma via original deste termo de consentimento 

livre e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

 

      Juiz de Fora, _________ de __________________________ de 201_. 

 

 

__________________________________  

Assinatura do Participante   

 

 

__________________________________ 

Assinatura do (a) Pesquisador (a) 

 

Em caso de dúvidas, com respeito aos aspectos éticos desta pesquisa, você poderá consultar: CEP 

- Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos - UFJF Campus Universitário da UFJF Pró-

Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa CEP: 36036-900 Fone: (32) 2102- 3788 / E-mail: 

cep.propesq@ufjf.edu. 
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ANEXO 2 – TESTES DE AVALIAÇÃO 

ESCALA DE MEMÓRIA DE WESCHLLER SUBTESTES II- MEMÓRIA LÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANA / SOARES / DO SUL / DO 
 PARANÁ/ EMPREGADA / COMO  
FAXINEIRA / NUM PRÉDIO / DE 
 ESCRITÓRIOS /RELATOU / NA  
DELEGACIA / DE POLÍCIA / QUE  
TINHA SIDO ASSALTADA / NA 
 RUA DO ESTADO / NA NOITE 
ANTERIOR / E ROUBADA / EM 150  
REAIS. / ELA DISSE QUE TINHA  
QUATRO / FILHINHOS, / O  
ALUGUEL / NÃO TINHA SIDO PAGO / 
 E ELES NÃO COMIAM / HÁ DOIS  
DIAS. / OS POLICIAIS, / TOCADOS 
PELA HISTÓRIA DA MULHER, /  
FIZERAM UMA COLETA / PARA  
ELA. 

ROBERTO / MOTA / ESTAVA/  
DIRIGINDO / UM CAMINHÃO 
MERCEDES / NUMA RODOVIA / A 
 NOITE / NO VALE / DO  
PARAÍBA / LEVANDO OVOS / PARA  
TAUBATÉ. / QUANDO O  
EIXO / QUEBROU / O  
CAMINHÃO / CAIU NUMA 
VALETA / FORA DA ESTRADA / ELE  
FOI JOGADO / CONTRA O  
PAINEL / E SE ASSUSTOU  
MUITO / NÃO HAVIA TRANSITO / E  
ELE DUVIDOU QUE PUDESSE SER  
SOCORRIDO / NAQUELE INSTANTE  
SEU RADIO PX / TOCOU / ELE  
RESPONDEU IMEDIATAMENTE /  
“AQUI FALA TUBARÃO” 

 Wechsler D. Wechsler memory scale – revised manual. New 
York, The Psychological Corporation, 1987. 
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TESTE DE TRILHAS – FUNÇÃO EXECUTIVA 
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TESTE DE STROOP – FUNÇÃO EXECUTIVA 
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