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Resumo 

A associação entre alterações cognitivas, déficits de linguagem e o diagnóstico de Epilepsia 

Rolândica (ER) vem crescendo paulatinamente. Entretanto, inúmeras críticas são feitas aos 

estudos, notadamente pela ausência de controle do nível de QI dos participantes. 

Adicionalmente, identifica-se polêmica em termos das relações existentes entre os déficits no 

domínio da linguagem, a atividade epileptiforme e um conjunto de variáveis clínicas 

intervenientes. Buscando contribuir para a compreensão de tais relações, o objetivo deste 

estudo foi investigar a memória operacional e a consciência fonológica em crianças 

diagnosticadas com Epilepsia Rolândica (ER). Foram avaliadas 42 crianças com idades entre 

6 e 13 anos.  Destas, vinte e uma crianças diagnosticadas com ER, segundo a classificação da 

Liga Internacional Contra a Epilepsia – ILAE, constituíram o grupo experimental e; 21 

crianças sem ER, recrutadas de base de dados já existente, pareadas em relação às do grupo 

experimental em função do sexo, idade, escolaridade e nível socioeconômico compuseram o 

grupo controle. O processo avaliativo contemplou anamnese com pais/responsáveis e 

protocolo composto por instrumentos, a saber, Teste das Matrizes Progressivas Coloridas de 

Raven, Teste das Matrizes Progressivas Escala Geral de Raven, subteste Dígitos da Escala 

Wechsler de Inteligência para crianças (WISC IV), Teste Blocos de Corsi, Teste de Fluência 

Verbal e Consciência fonológica – instrumento de avaliação sequencial (CONFIAS). Os 

resultados evidenciam diferenças significativas entre os desempenhos de crianças com ER e 

crianças hígidas nos testes que avaliaram a memória operacional e consciência fonológica, 

sinalizando melhor desempenho em crianças com desenvolvimento típico. Ademais, foram 

identificadas correlações significativas positivas e altas entre a memória operacional e a 

consciência fonológica no subgrupo clínico da ER. Os achados indicam que não há influência 

significativa de variáveis clínicas sobre os desempenhos de crianças diagnosticadas com ER 

nos testes de memória operacional e consciência fonológica. De maneira geral, sugere-se que 

o comprometimento em ambas as funções cognitivas pode estar associado ao prejuízo no 

domínio da linguagem em crianças com ER, assim como pontua-se que o desenvolvimento da 

memória operacional e da consciência fonológica se interrelacionam. 

 

 

Palavras-Chaves: Memória Operacional, Consciência Fonológica, Linguagem, Epilepsia 

Rolândica. 
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Abstract 

Association among cognitive alterations, language deficits and rolandic epilepsy (RE) 

diagnosis has been increasing in a constant basis.  Nevertheless, a consistent criticism related 

to the absence of a due IQ level control of participants is addressed to these studies. Another 

source of criticism is related to the debate concerning possible existing relationship among 

deficits in language domain, epilectiform activity and a set of intervening clinical variables. 

This study aimed at investigating operational memory and phonological consciousness in 

children diagnosed as presenting rolandic epilepsy (RE), in order to clarify the relationship 

among above-mentioned aspects. 42 participants with ages varying from six to thirteen years 

were evaluated. Twenty-one participants, diagnosed as presenting rolandic epilepsy, 

according to ILAE – International League Against Epilepsy diagnosis criteria, constituted the 

experimental group; the other twenty-one participants had not this RE diagnosis, constituting 

thereby the control group. Both experimental and control groups were paired concerning sex, 

age, school level and socio-economic familiar background. Evaluating process was 

constituted by anamneses inquiry addressed to parents/caretakers, and protocol composed by 

the following proofs: Raven Color Progressive Matrices Test, Raven General Scale 

Progressive Matrices Test, Sub-test Digits from Wechsler Intelligence Scale – children 

version (WISC-IV), Corsi Blocs Test, Verbal Fluency and Phonological Consciousness Test - 

Instrument of Sequential Evaluation (CONFIAS). Results showed significant differences 

between RE and non-RE participants performance in tests evaluating operational memory and 

phonological consciousness, signaling better performance in children with typical 

development. On the other hand, highly significant positive correlations were detected 

between operational memory and phonological consciousness inside clinical subgroup RE. 

These findings indicate the absence of significant influence of clinical variables over 

performance in RE children in operational memory and phonological consciousness tests. In 

general terms, it is suggested here that handicaps in these cognitive functions could be 

associated to damages in language domain in RE children. Additionally, these findings allow 

the proposition of interrelation between development of operational memory and 

phonological consciousness. 

 

 

Key Words: Working Memory, Phonological Awareness, Language, rolandic epilepsy. 
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Introdução 

 

O objetivo deflagrador e central deste estudo foi investigar a memória operacional e a 

consciência fonológica em crianças entre 6 e 13 anos, diagnosticadas com Epilepsia Benigna 

da Infância com Pontas Centrotemporais (EBIPC), ou Epilepsia Rolândica (ER). 

A Organização Mundial de Saúde define a epilepsia como sendo uma afecção crônica 

de etiologia diversa, caracterizada por crises repetidas, devidas a uma carga excessiva dos 

neurônios cerebrais, associada eventualmente com diversas manifestações clínicas e 

paraclínicas (World Health Organization [WHO], 2012). Destarte, encontra-se classificada de 

diferentes maneiras e a partir de diferentes critérios (Berg et al., 2010). Diante de tal 

diversidade, o presente trabalho optou pela classificação aceita pela International League 

Against Epilepsy (ILAE), que apresenta como critério de classificação a etiologia e tipo de 

crise apresentado pela criança (Berg et al., 2010), visto que tais critérios são considerados 

aspectos potenciais para o mapeamento de possíveis alterações cognitivas, sendo estas 

comumente associadas a dificuldades subjacentes ao processo de aprendizagem (Hazin, 

2006).  

 Na perspectiva deste estudo, a epilepsia precisa ser trabalhada como uma patologia do 

desenvolvimento, uma vez que o início das crises comumente coincide com períodos 

essenciais do neurodesenvolvimento, bem como do desenvolvimento de habilidades 

cognitivas, comportamentais, afetivas e sociais. Neste sentido, vale ressaltar que a 

especificidade da epilepsia infantil é a interferência das descargas elétricas anormais sobre um 

cérebro em pleno desenvolvimento. Assim sendo, a imaturidade das redes neuronais e a 

hiperexcitabilidade própria do cérebro da criança podem potencializar o impacto das crises 
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sobre o desenvolvimento cerebral ulterior e modificar a maturação das redes neuronais, já 

que, efetivamente, ocorrem nos chamados períodos críticos do desenvolvimento. 

A Epilepsia Benigna da Infância com Pontas Centrotemporais (EBIPC), ou Epilepsia 

Rolândica (ER), é considerada como benigna, pois não é identificada lesão anatômica 

cerebral; focal, ou seja, a descarga elétrica anormal inicia-se e/ou concentra-se em uma região 

cerebral específica; e está classificada no grupo das síndromes genéticas, sendo a forma mais 

frequente de epilepsia focal na infância, correspondendo a 25% de todas as epilepsias neste 

período. Comumente a ER cursa com crises parciais infrequentes, ocasionalmente únicas, 

com predomínio no sono, normalmente com resposta satisfatória ao tratamento 

medicamentoso e remissão espontânea no período de um a três anos após a instalação. A ER 

costuma acometer crianças entre três e treze anos de idade, com maior incidência das crises 

ocorrendo entre 6 e 9 anos, com remissão espontânea podendo ocorrer na adolescência, 

frequentemente antes dos 16 anos (Berg et al, 2010; Commission on Classification and 

Terminology of the International League Against Epilepsy, 1989). 

Em virtude de seu prognóstico favorável – remissão de crises na adolescência, 

normalização do eletroencefalograma (EEG) e ausência de déficit neurológico e/ou intelectual 

–, a investigação de habilidades cognitivas específicas neste subgrupo clínico por muito 

tempo não foi considerada. A relação entre ER e presença de déficits cognitivo-

comportamentais geram discordâncias entre os autores, uma vez que não há consenso acerca 

do impacto deste tipo de epilepsia na vida de uma criança, sobretudo quando se refere a um 

cérebro imaturo, ainda em desenvolvimento.  
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Como dito anteriormente, apesar de alguns estudos concluírem que não há correlações 

significativas entre o diagnóstico de ER e a presença de déficits cognitivos-comportamentais 

(Heijbel, Blom & Berfoss, 1975; Micó, Fernández, Martínez, Martínez & Párraga, 2012), 

outros estudos corroboram quanto à presença de discretas alterações. Dentre as habilidades 

cognitivas destacadas como aquelas afetadas pela ER estão a linguagem, memória, atenção, 

coordenação motora e funções executivas (Capelatto et al., 2012; Miziara, Manreza, Mansur, 

Reed & Buchpiguel, 2012; Miziara, Manreza, Mansur, Reed & Guilhoto, 2012; Northcott et 

al., 2005; Pachalska et al., 2012; Smaitiené, Norkūnienė, Jurkevičienė & Grikinienė, 2012; 

Smith et al., 2012). 

Diante do exposto, sugere-se que o caráter benigno que caracteriza a ER merece maior 

investigação. Nessa direção, estudos problematizam acerca dos efeitos das descargas elétricas 

anormais em um cérebro imaturo e em desenvolvimento, indicando que as crises podem vir a 

ser danosas para o funcionamento cognitivo da criança, impactando também na sua vida 

adulta (Aldenkamp & Arends, 2004). Portanto, o bom prognóstico na ER não justifica a 

escassez de pesquisas voltadas para a investigação do perfil de funcionamento cognitivo deste 

subgrupo clínico, uma vez que a alteração no padrão elétrico do cérebro incide durante as 

etapas do desenvolvimento neurológico, podendo consequentemente interferir em tal 

percurso. 

 Destaca-se que o domínio da linguagem é considerado como principal fragilidade do 

funcionamento cognitivo de crianças diagnosticadas com ER (Overvliet et al., 2013, Smith et 

al, 2012). Pesquisas sugerem um padrão específico de distúrbio de linguagem, mostrando 

prejuízos na leitura, escrita, discriminação auditivo verbal e linguagem expressiva 

(Jurkevičienė et al., 2012; Staden, Isaaca, Boyd, Brandl & Neville, 1998).  
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Segundo a literatura, tais dificuldades podem estar relacionadas à atividade 

epileptiforme que pode ocasionar deterioração cognitiva pela perturbação da formação das 

sinapses na região central, com predominância na porção inferior da área rolândica e regiões 

sylvianas (Fonseca, Tedrus, Tonelotto, Antunes & Chiodi, 2004; Hommet et al., 2001; Staden 

et al. 1998; Zaninotto e Hamad, 2012). Também são levantadas hipóteses a respeito de um 

provável déficit maturacional das áreas cerebrais relacionadas com a linguagem (Bailet & 

Turk, 2000). 

Uma vez que a consciência fonológica tem um papel fundamental sobre o 

desenvolvimento adequado da linguagem, pesquisas vêm demonstrando que atraso em tal 

habilidade está geralmente associado aos déficits na leitura e escrita (Engel de Abreu et al., 

2014). Achados relatam alterações na consciência fonológica de crianças com ER, 

responsabilizando-as pelo desempenho escolar inferior nesta população (Miziara, 2003; 

Northcott et al., 2007; Northcott et al., 2005; Oliveira, 2011). 

Adicionalmente, pesquisas recentes corroboram a ideia que o funcionamento 

executivo pode também contribuir para o desenvolvimento da leitura. A memória operacional, 

componente das funções executivas, tem sido frequentemente estudada, indicando uma 

relação positiva entre o desempenho em tarefas de memória operacional e proficiência em 

leitura (Locascio, Mahone, Eason, & Cutting, 2010; Pimperton & Nation, 2010; Piccolo & 

Salles, 2013).  

Alterações na memória operacional de crianças com ER tem sido relatadas (Lee et al., 

2003; Miziara, 2003; Weglage, Demsky, Pietsch, & Kurlemann, 1997). Ademais, a memória 

operacional parece contribuir para um bom desempenho em tarefas de consciência fonológica, 
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tendo em vista forte correlação entre esses dois componentes. Achados sugerem que tais 

habilidades parecem exercer um papel fundamental sobre o desenvolvimento adequado da 

leitura e escrita (Alloway & Gathercole, 2006). Entretanto, são escassos os estudos sobre 

memória operacional e consciência fonológica em crianças diagnosticadas com ER. 

A partir do exposto, o que se torna relevante para a presente discussão é a 

possibilidade de investigar em que medida as dificuldades de linguagem presentes em 

crianças com ER estariam relacionadas a alterações no desenvolvimento da consciência 

fonológica e/ou da memória operacional. Dessa forma, considerando que a presença de 

alteração de linguagem pode acarretar distúrbio de leitura e/ou escrita, trazendo 

consequências educacionais e sociais desfavoráveis, se faz necessária a busca por uma melhor 

compreensão do funcionamento da memória operacional e consciência fonológica em 

crianças com ER. Ademais, o presente estudo se torna relevante em termos da proposição de 

intervenções que culminem com a minimização das dificuldades funcionais vivenciadas por 

essas crianças, com vistas à melhoria do desempenho escolar e da qualidade de vida dos 

pacientes. 

 

1. Epilepsia Rolândica (ER) 

 

1.1. Etiologia da Epilepsia Rolândica 

A Epilepsia Benigna da Infância com Paroxismos Centrotemporais (EBIPC), ou 

Epilepsia Rolândica (ER), está classificada no grupo das síndromes focais e genéticas, sendo a 

forma mais frequente de epilepsia idiopática focal na infância, ocorrendo primordialmente em 
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crianças entre três e 13 anos de idade. Corresponde a 25% de todas as epilepsias da infância, 

sendo responsável por 6 a 16% de todas as crises não-febris nesta etapa do desenvolvimento. 

Apesar de ser uma desordem genética com transmissão autossômica dominante, apenas 18-

25% das pessoas com o traço genético irão expressar as crises (Berg et al., 2010; Guerreiro et 

al., 2000; Shields & Snead, 2009). 

A Epilepsia Rolândica é considerada como benigna, sem lesão anatômica cerebral, 

idade-dependente, caracterizada por crises motoras hemifaciais de curta duração, simples, 

parciais, geralmente associadas a sintomas somatossensitivos, podendo evoluir 

secundariamente para crises tônico-clônicas generalizadas. A maior incidência das crises 

ocorre entre seis e nove anos, com remissão espontânea, podendo ocorrer na adolescência, 

frequentemente antes dos 16 anos. A predisposição genética é frequente, com predomínio do 

sexo masculino (60%) e frequentemente o histórico familiar é positivo, o que significa que em 

parte há uma herança genética complexa (Bali, Kugler & Pal, 2005; Commission on 

Classification and Terminology of the International League Against Epilepsy, 1989; Nicolai, 

Aldenkamp, Arends, Weber & Vles, 2006). 

Na maioria dos casos, as crises estão relacionadas com o sono, muitas vezes, nas 

primeiras horas da manhã. Três quartos das crises podem ocorrer durante o sono NREM 

(Non-Rapid Eye Movements), ou seja, no início do sono ou perto de acordar. No entanto, 

crises diurnas ocasionalmente podem ocorrer. Em 15% dos pacientes, as crises ocorrem tanto 

durante o sono como em vigília; em 10% a 20%, as crises ocorrem apenas durante a vigília 

(Lerman & Kivity‐Ephraim, 1981; Panayiotopoulos, Michael, Sanders, Valeta & 

Koutroumanidis, 2008; Shields & Snead, 2009). 
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No tocante às crises, que geralmente são parciais e afetam os músculos peri-orais e 

faciais, 10 a 13% dos pacientes apresentam apenas uma crise, que frequentemente é de curta 

duração, não durando mais que um ou dois minutos. Entretanto, aproximadamente 20% dos 

pacientes com ER podem ter crises frequentes, assim como apresentar várias crises ou 

conjunto de crises durante um dia. Em adicional, a crise pode se estender ao braço (crise 

braquiofacial) e raramente à perna (crise unilateral); crises longas são raras e podem ser 

seguidas de paralisia de Todd, caracterizada por hemiplegia ou hemiparesia no membro 

afetado (Chan & Lee, 2011; Guerreiro, et al., 2000). 

As principais características clínicas da ER incluem sinais motores orofaciais, 

especialmente contrações tónico-clônicas num lado da face, com predileção na comissura 

labial. Devido às clonias envolvendo face, lábios, língua, músculos da faringe e laringe, é 

frequente ocorrer ruídos na boca, tremores ou movimentos da língua, dificuldade para deglutir 

a saliva e anartria. Por sua vez, os sintomas somatossensitivos correspondem a parestesias 

unilaterais envolvendo a língua, lábios, gengivas e bochechas. Na maioria dos casos, durante 

as crises a consciência dos pacientes é preservada (Ferjeman, 2002). 

 

1.2. Diagnóstico e tratamento da Epilepsia Rolândica 

O diagnóstico desta síndrome epiléptica é feito face à associação da história da crise e 

eletroencefalograma (EEG), o qual exibe atividade de base normal com pontas ou ondas 

agudas de alta amplitude em regiões centrotemporais ou rolândica, seguidas por ondas lentas 

que são ativadas pelo sono e que tendem a se propagar ou mudar de lado (Commission on 
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Classification and Terminology of the International League Against Epilepsy, 1989) (Figura 

1). 

Figura1. Atividade epileptiforme em região centrotemporal à esquerda em paciente com 

ER. 

Fonte: Extraído de Capelatto (2013).  

 

O EEG na ER é distintivo, mostrando as descargas com pontas centrotemporais 

através de um dipolo horizontal ou oblíquo, o qual é negativo na área centrotemporal e 

positivo na área frontal (Shields & Snead, 2009) (Figura 2).  Ressalta-se que cerca de 10 a 

20% dos indivíduos diagnosticados com ER podem apresentar descargas em outras 

localizações corticais, não restringindo às regiões centrotemporais ou rolândica 

(Panayiotopoulos, 1999). 
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Figura 2. Dipolo horizontal em paciente com ER.  

Fonte: Extraído de Capelatto (2013). 

 

As pontas centrotemporais são amplas, bifásicas e de alta amplitude (100 a 300 

microvolts (μV)), muitas vezes seguidas por uma onda lenta, como já citado. As pontas 

podem aparecer de forma isolada ou agrupadas e, geralmente, são contralaterais à 

manifestação clínica motora, embora também possam se apresentar bilateralmente. (Shields & 

Snead, 2009). 

É comum as crises cessarem sem ser necessário o tratamento medicamentoso, porém 

em 20% dos casos as crises podem ser frequentes e de difícil manejo, mesmo após o uso de 

medicação adequada. Todavia, segundo alguns estudos, o bom prognóstico não parece estar 

comprometido em relação ao controle de crises (Guerreiro et al., 2000). 
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Nesse sentido, a decisão sobre o início do tratamento na ER é individualizada, 

variando de caso para caso. Alguns estudos sugerem adiar o tratamento até que os pacientes 

apresentem pelo menos três crises (Bourgeois, 2000). Outros têm revelado que as crises mais 

frequentes e com início em idade mais jovem estão correlacionadas com resultados fracos, e 

provavelmente irão necessitar de tratamento com drogas antiepilépticas (DAEs) (Willmore, 

2001). 

Em termos de tratamento farmacológico, é extremamente importante o 

estabelecimento correto do diagnóstico da epilepsia e da crise, para então seguir com a 

escolha dos fármacos. Ressalta-se que este tratamento é sintomatológico uma vez que as 

DAEs atuam nos mecanismos desencadeadores das crises, exercendo papel inibitório nas 

convulsões, e não na etiopatogenia das epilepsias (Chong & Bazil, 2010). Adicionalmente, o 

tratamento medicamentoso, com objetivo principal de suprimir as crises epilépticas, sem 

comprometer a função mental ou motora, impede a ocorrência de distúrbios comportamentais 

que possam levar a dificuldades de aprendizagem, notadamente na epilepsia infantil 

(Grahame-Smith & Aronson, 2004).  

Os fármacos carbamazepina, ácido valpróico, fenobarbital, fenitoína e clonazepam são 

comumente utilizados e parecem ter eficácia equivalente (Bouma, Bovenkerk, Westendorp & 

Brouwer, 1997). Além desses, o clobazam tem sido considerado adequado para terapia a 

longo prazo uma vez que apresenta menos efeitos colaterais e menor tendência para o 

desenvolvimento de intolerância, sendo uma das DAEs mais utilizadas (Sirven, Noe, Hoerth 

& Drazkowski, 2012).Estudos sugerem que a sultiame tem se apresentado como um excelente 

medicamento para a normalização do EEG em pacientes com ER. Por outro lado, estudos 

apontam que o uso do fármaco leveritacetam em crianças com ER demonstrou melhoras da 
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disfunção da linguagem, particularmente na compreensão auditiva e memória verbal auditiva 

(Kossoff, Los & Boatman, 2007). 

 

1.3. Epilepsia Rolândica e funcionamento cognitivo 

Como discutido anteriormente, a ER é considerada uma síndrome epiléptica benigna. 

Segundo Berg et al. (2010), a denominação benigna deve ser aplicada quando (1) a síndrome 

cursa com crises autolimitadas, as quais entram em remissão espontânea, independente do 

tratamento; (2) apresenta-se como idade-dependente e o prognóstico, na maioria dos casos, é 

previsível; e, (3) as consequências das crises epilépticas, quando presentes, não são 

incapacitantes no período ativo da atividade epiléptica.  

Nesse contexto, em virtude de seu prognostico favorável - remissão de crises na 

adolescência, normalização do EEG e ausência de déficit neurológico ou intelectual –, a 

atenção para o funcionamento neuropsicológico deste subgrupo clínico por muito tempo não 

foi considerada. Constata-se a ausência de consenso entre os estudiosos no que se refere à 

relação entre o diagnóstico de ER e a presença de déficits cognitivo-comportamentais.  

Ao longo do tempo, diversos estudos passaram a questionar a natureza “benigna” 

desta síndrome ao se depararem com déficits nos testes neuropsicológicos neste subgrupo 

clínico (Beaumanoir, Ballis, Varfis, & Ansari, 1974; Hermann, Jones, Jackson, & Seidenberg, 

2012), cabendo neste ponto a discussão se os prejuízos em funções cognitivas se evidenciam 

apenas na fase ativa da síndrome epiléptica (Hommet et al., 2001, D’Alessandro et al., 1990)  

ou se as mesmas se prolongariam além dessa fase (Hermann, Jones, Sheth & Seidenberg, 
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2007; Lin et al., 2012) ou mesmo se o prejuízo cognitivo seria tão somente transitório durante 

as descargas epileptiformes subclínicas em traçados eletrencefalográficos (Binnie, 1993; 

Fonseca et al., 2004).  

O estudo de Heijbel et al. (1975), cujo objetivo foi investigar o Quociente de 

Inteligência (QI) de crianças com ER, não identificou comprometimento da capacidade 

intelectiva, bem como em termos de dificuldades de adaptação escolar. Tais achados foram 

corroborados posteriormente pelos estudos de Capelatto et al. (2012), Loiseau et al. (1981) e 

Micó et al. (2012), para os quais similarmente não há correlações significativas entre a 

presença de déficits cognitivos-comportamentais e o diagnóstico de ER. Ademais, no estudo 

de Lerman e Kivity-Ephram (1981) foram encontradas dificuldades escolares sutis e 

problemas comportamentais em crianças diagnosticadas com ER, entretanto tais achados 

foram atribuídos à ansiedade dos pais ou a restrições sociais.  

Em contrapartida, estudo verificou que parte das crianças com ER apresentaram QI 

significativamente inferior quando comparado a um grupo controle pareados por sexo e nível 

sócio-econômico (Baglietto et al., 2001). Nesta pesquisa, quarentas crianças com descargas 

centrotemporais apresentaram comprometimento na percepção visual, memória de curto prazo 

e coordenação motora fina (Weglage et al., 1997). 

O estudo de Filippini, Boni, Gianotta e Gobbi (2013) teve como objetivo investigar os 

efeitos das descargas epileptiformes interictais ocasionadas durante o sono de fase NREM 

sobre o desenvolvimento neuropsicológico de 33 crianças com ER, no período de dois anos. 

Os resultados indicaram dificuldades expressivas nas habilidades verbais, além de sinalizar 
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correlações significativas entre prejuízos no desenvolvimento neuropsicológico e a frequência 

de descargas no sono NREM, início da crise em idade escolar e alto uso de DAEs.  

Adicionalmente, pesquisas recentes corroboram acerca da ocorrência de discretos 

déficits cognitivos em crianças com ER, como o comprometimento da linguagem, memória, 

atenção, coordenação motora e funções executivas (Capelatto et al., 2012; Hwang et al., 2013; 

Kim, Lee Chung, Lim & Lee, 2014; Jurkeviciene et al., 2012; Miziara, Manreza, Mansur, 

Reed & Buchpiguel, 2012; Miziara, Manreza, Mansur, Reed, Guilhoto et al., 2012; Neri et al., 

2012; Northcott et al., 2005; Overvliet et al., 2013, Pachalska et al., 2012; Smaitiené et al., 

2012; Smith et al., 2012; Smith, Bajomo, & Pal, 2015; Tovia et al., 2011; Vannest et al., 

2013; Verrotti, Filippini, Matricardi, Agostinelli & Gobbi, 2014). 

Alguns estudos têm investigado acerca da extensão e especificidade do impacto da ER 

sobre a linguagem, uma vez que tal domínio é considerado como principal fragilidade do 

funcionamento cognitivo neste subgrupo, possivelmente associado ao insulto ocasionado 

pelas manifestações de crises epilépticas sobre um cérebro ainda imaturo (Aquino, 

Montenegro, Guerreiro & Guerreiro, 2005; Flax et al., 2003; Overvliet et al., 2013, Smith et 

al., 2012). Outras hipóteses acerca da etiologia da disfunção da linguagem na ER são 

apontadas: (1) a interferência das descargas epilépticas no processo cognitivo e (2) déficit 

maturacional as áreas cerebrais relacionadas à linguagem (Bailet & Turk, 2000, Xiao et al., 

2016). 

Os estudos de Hommet et al. (2001) e Staden et al. (1998) sugerem que o 

comprometimento em diferentes aspectos da linguagem está associado às descargas 

epilépticas na região central, com predominância na porção inferior da área rolândica e 
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regiões sylvianas. Fonseca et al. (2004), corroboram com os estudos anteriores, destacando 

que é esperada a ocorrência de prejuízos da linguagem e da leitura em crianças com ER, uma 

vez que há a sobreposição das áreas corticais da linguagem com a atividade epiléptica.  

Outros estudos têm sugerido associação entre a frequência das descargas, avaliadas através do 

EEG, com alterações cognitivas, destacando que existe correlação positiva entre a incidência 

elevada de descargas, o surgimento de ponta-onda contínua durante o sono e os déficits 

cognitivos graves, em especial o comprometimento da linguagem (Zaninotto & Hamad, 

2012). 

Em adicional, estudos demonstram que o córtex perisylviano parece ser importante 

para o processamento da linguagem (Stowe et al., 1994). A produção e percepção da fala, 

assim como o processamento auditivo e demais domínios necessários para a aquisição 

adequada das habilidades de leitura, são dependentes das redes perisylvianas e suas conexões 

(Oliveira, 2011).  

No que se refere à presença de alterações cognitivas específicas, destaca-se pesquisa 

que sugeriu um padrão específico de distúrbio de linguagem em crianças com ER, mostrando 

prejuízos na leitura, escrita, discriminação auditivo verbal, discriminação auditiva com ruído 

de fundo e linguagem expressiva (Staden et al., 1998). Outro estudo destaca que em crianças 

com ER foram encontrados atrasos nas capacidades de leitura, ortografia e aritmética (Pinton 

et al., 2006). Por fim, pesquisa apontou que além de desempenho inferior à média na 

habilidade de leitura, foram encontrados, entre as crianças com ER, déficits na compreensão 

de leitura, bem como identificados erros comumente encontrados na produção escrita de 

crianças disléxicas (Papavasiliou, Mattheou, Bazigou, Kotsalis & Paraskevoulakos, 2005).  
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No tocante à dominância hemisférica para a linguagem, estudos sugerem que a 

dominância hemisférica da linguagem no hemisfério esquerdo é mantida em crianças com 

descargas centrotemporais à direita. Entretanto, nas crianças com descarga à esquerda a 

representação da linguagem é bilateral, o que sugere que a atividade epileptiforme pode 

mudar a lateralidade da dominância hemisférica na linguagem (Piccirilli, D'Alessandro, Tiacci 

& Ferroni, 1988). Riva et al. (2007) identificaram que crianças com ER e descargas no 

hemisfério esquerdo, tiveram um baixo desempenho em tarefa de fluência fonêmica; ao passo 

que, crianças com descargas no hemisfério direito ou EEG multifocal mais proeminente à 

direita, obtiveram desempenho significativamente inferior ao esperado para sua faixa etária no 

subteste Vocabulário da Escala Wechsler de Inteligência para crianças (WISC III). 

No tocante ao tempo de duração da atividade epiléptica (tempo entre o início da 

epilepsia e o fim do tratamento), foi verificado que crianças que tiveram menor duração da 

atividade epiléptica apresentaram melhor desempenho na leitura e escrita, quando comparadas 

às crianças que foram expostas à epilepsia por tempo mais longo (Monjauze, Tuller, Hommet, 

Barthez & Khomsi, 2005), sugerindo que a manutenção da exposição da crianças ao impacto 

das descargas elétricas pode causar danos progressivos. Estudo sugere que o baixo 

desempenho cognitivo de crianças com ER associada ao tempo de duração da epilepsia é 

compatível com a hipótese de que a atividade epiléptica altera a maturação do cérebro, o que 

pode levar à disfunção cognitiva (Ciumas et al., 2014). 

No que se refere à variável clínica idade de início das crises epilépticas, estudos 

apontam que crises epilépticas iniciadas antes dos 3 anos de idade podem interferir no 

desenvolvimento cerebral, podendo provocar impactos na cognição, afetando a mielinização e 

reduzindo o número de células neuronais (O’Leary, Seitdenberg, Berent & Boll, 1981; 
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Aquino et al., 2005; Jurkevičienė et al., 2012; Neri et al., 2012; Vingerhoets, 2006; Wheless, 

Simos & Butler, 2002). Nesse sentido, uma vez que a aquisição da linguagem oral se dá nos 

três primeiros anos de vida de uma criança, a manifestação de crises epilépticas nesse período 

reforça a imaturidade neurofisiológica para a aquisição e domínio da linguagem, podendo 

acarretar prejuízos no âmbito escolar e social relacionados à estimulação necessária para que 

os padrões linguísticos se desenvolvam (Aquino et al., 2005). 

A seguir será discutida e caracterizada a relação entre os domínios da linguagem e a 

memória operacional. 

 

2. Memória Operacional 

 

A memória operacional é um sistema cognitivo de múltiplos componentes responsável 

pelo armazenamento limitado da informação e processamento mental desta, em tarefas 

cognitivas por breves períodos de tempo (Baddeley, 2000). Nesse sentido, além de sustentar a 

informação em mente, embora por tempo limitado, permite a manipulação do conteúdo, 

possibilitando que o indivíduo seja capaz de realizar cálculos mentais, lembrar sequências ou 

ordens de itens ou acontecimentos, entre outras (Diamond, 2013).  

Ressalta-se que a memória operacional não é sinônimo da memória de curta duração, 

uma vez que esta tem se mostrado como sistema simples para lidar com os diferentes tipos de 

retenção de informação por curtos períodos de tempo, ao contrário da memória operacional, 

que permite que um conjunto limitado de informações seja utilizado, gerenciado e organizado 

por um curto período de tempo, porém superior aos limites da memória de curto prazo, 
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implicando em uma combinação de armazenamento e manipulação (Abreu & Mattos, 2010; 

Baddeley, 2012).  

A conjectura de um sistema para a memória operacional foi originalmente proposto 

por Baddeley e Hitch em 1974. Inicialmente, o modelo propôs que a memória operacional 

compreenderia um executivo central, que atuaria como controlador atencional, e dois 

componentes auxiliares especializados no processamento e manipulação de quantidades 

limitadas de informações específicas, a saber, a alça fonológica, responsável pelas 

informações temporárias verbais e auditivas, e o esboço viso-espacial, responsável pelo 

armazenamento e manipulação da informação visual e espacial (Baddeley, 2010).  

O executivo central atua como um controlador atencional, que coordena as ações 

delegadas aos subsistemas auxiliares e controla as informações a serem processadas (Uehara 

& Landeira-Fernandez, 2013). Posteriormente, Baddeley (1996) propôs outras funções do 

executivo central, a saber, (1) atender seletivamente a informação relevante enquanto inibe 

demais informações distratoras; (2) coordenar simultaneamente uma série de operações ou 

atividades distintas; (3) alternar estratégias de recuperação entre tarefas, e (4) recuperar 

informações armazenadas na memória de longo prazo.  

A alça fonológica compreende o armazenamento e processamento das informações 

codificadas verbalmente, utilizando-se de um sistema de armazenamento temporário e de 

ensaio articulatório. O armazenador fonológico é o componente responsável pelo 

armazenamento temporário, por alguns segundos (de 1s a 2s), das informações fonéticas. Por 

outro lado, o sistema de ensaio articulatório permite resgatar as informações verbais em 
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declínio através de mecanismos de reverberação (repetição subvocal ou então em voz alta), 

mantendo-as na memória operacional (Baddeley, 2003; 2010).  

De acordo com Baddeley (2012), no modelo de memória operacional, a alça 

fonológica é responsável pela manutenção das informações fonológicas necessárias para a 

leitura, na medida em que retém as palavras, frases ou sentenças, enquanto elas estão sendo 

processadas, por breves períodos, a fim de que as unidades mais longas de texto possam ser 

compreendidas. Adicionalmente, a capacidade de armazenamento fonológico reduzida pode 

resultar em má compreensão quando as informações não podem ser imediatamente e 

facilmente retidas na alça fonológica para o processamento (Montgomery, 2002).  

O terceiro componente, o esboço viso-espacial, é responsável pelo processamento e 

manutenção de conteúdos visuais e espaciais, utilizando-se de um armazenador temporário e 

um mecanismo espacial. O primeiro sistema diz respeito à capacidade de representação das 

características físicas dos objetos na consciência; ao passo que o mecanismo espacial permite 

ao indivíduo localizar e planejar movimentos, mediante atualização de novas informações 

viso-espaciais. O esboço viso-espacial exerce papel relevante na formação e manipulação de 

imagens mentais (Uehara & Landeira-Fernandez, 2010), assim como na aquisição do 

conhecimento semântico no que diz respeito à aparência dos objetos ou à maneira de 

manuseá-los (Junior & Melo, 2011).  

Mais recentemente, Baddeley (2000) propôs um quarto componente ao modelo, 

denominado retentor episódico, ou buffer episódico, sendo este um componente de 

armazenamento temporário, com capacidade limitada, responsável pela conexão das 

informações mantidas temporariamente na memória operacional e as informações 
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provenientes da memória de longo-prazo episódica e semântica, tornando-as acessíveis à 

consciência no decorrer do processo de evocação. Além disso, o retentor episódico constitui 

um sistema atencional que supervisiona os estímulos a serem processados, direcionando a 

atenção, bem como regulando e selecionando o fluxo de informações dentro do sistema da 

memória operacional, de modo que a tarefa solicitada seja executada em um período de tempo 

adequado, ultrapassando a capacidade de armazenamento fonológico e viso-espacial, não 

dependendo do executivo central (Baddeley, 2003; Helene & Xavier, 2003). 

 Estudos corroboram que os quatro componentes da memória operacional, juntos, 

desempenham um papel crucial em atividades cognitivas superiores, a saber, a aprendizagem, 

compreensão da linguagem, leitura, aritmética e resolução de problemas (Alloway et al., 

2005). Estudos apontam, por exemplo, que a memória operacional tem sido frequentemente 

estudada, indicando uma relação positiva entre o desempenho em tarefas de memória 

operacional e proficiência em leitura (Locascio et al., 2010; Pimperton & Nation, 

2010).Adicionalmente, alterações no funcionamento de um ou mais componentes da memória 

operacional relacionam-se a problemas específicos na aprendizagem, destacando a dificuldade 

na leitura e compreensão de textos, escrita e na resolução de problemas matemáticos (Uehara 

& Landeira-Fernandez, 2010), resultando em baixo rendimento escolar (Alloway & 

Gathercole, 2006).  

Durante a aquisição da linguagem, a memória operacional é responsável pela 

capacidade das crianças para analisar as propriedades estruturais da linguagem. Nesse sentido, 

a memória operacional parece estar vinculada aos componentes sintáticos e fonológicos da 

linguagem, o que confere àquela função um papel crítico no processamento linguístico 

(Baddeley, 2003). Déficits na memória operacional parecem comprometer a manutenção 
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temporária da informação linguística, e consequentemente, implicam na formação de orações 

simples, curtas e com menor diversidade lexical. Ademais, também foram apontadas 

dificuldades na compreensão de orações, aquisição da linguagem e aprendizado de novas 

palavras, sugerindo uma influência bi-direcional entre a linguagem e a memória operacional 

(Montgomery, 2002).  

Segundo Uehara e Landeira-Fernandez (2010), grande parte dos recursos da memória 

operacional são consumidos quando os processos específicos da compreensão em leitura, 

como a decodificação de letras e palavras, acesso lexical, segmentação sintática, 

monitoramento de inferências e integração de texto, são executadas inadequadamente. Dessa 

forma, os recursos disponíveis para armazenar as informações processadas na memória 

operacional e dar continuidade ao processo de leitura são diminuídas, resultando em uma 

pobre compreensão de leitura.  

Em crianças diagnosticadas com ER, estudos têm sugerido a presença de déficits em 

tarefas que avaliam a memória operacional. Lee et al., (2003) encontraram alterações na 

memória de trabalho em crianças com ER, em uso de baixas doses de Topiramato. 

Adicionalmente, Weglage et al., (1997) em estudo prospectivo, realizou a avaliação 

neuropsicológica de 40 crianças com ER, observando que nos domínios do QI verbal e do QI 

de execução, estas obtiveram classificação inferior àquelas obtidas pelo grupo controle, além 

de identificarem prejuizos significativos na memória operacional dessas crianças. No estudo 

avançado por Metz-Lutz et al. (1999), identificou-se baixo desempenho em tarefas que 

avaliam a memória operacional de crianças com ER. Por fim, discute-se a seguir a 

consciência fonológica, caracterizando-a e investigando as suas relações com a memória 

operacional. 
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3. Consciência Fonológica 

A consciência fonológica é uma habilidade metalinguística complexa, que diz respeito 

à capacidade de refletir sobre a estrutura fonológica da linguagem oral, envolvendo 

habilidades que permitem a identificação, segmentação e manipulação dos sons (Cunha & 

Capellini, 2011; Capovilla, Dias & Montiel, 2007) e que se desenvolve de acordo com a 

compreensão da linguagem oral (Maluf & Barrera, 1997). Essa capacidade cognitiva se 

desenvolve em um continuum de padrões de complexidade, integrando um processo 

continuado (Gindri, Keske-Soares & Mota, 2007) e compreende três níveis, a saber, 

consciência do nível da sílaba (manipulação silábica das palavras), das unidades 

intrassilábicas (palavras em unidades que são superiores a um fonema individual, porém 

inferior a uma sílaba, como por exemplo, a rima) e do fonema (segmentação das palavras em 

unidades de som) (Moojen et al., 2003). 

Os processos de consciência fonológica e de aquisição da leitura e escrita, altamente 

complexos e recíprocos, que se fortalecem mutuamente, são compostos por uma série de 

habilidades. A consciência de rimas e sílabas, estágios iniciais da consciência fonológica, 

colaboram para o nível de desenvolvimento inicial da leitura, ao passo que, as habilidades 

desenvolvidas neste estágio facilitam o desenvolvimento de habilidades metafonológicas mais 

complexas, como manipulação e transposição fonêmicas (Grégoire & Piérart, 1997). Nesse 

sentido, a introdução formal da criança no sistema alfabético colabora para o aprimoramento 

da consciência fonológica, ao mesmo tempo que esta tem sido apontada na literatura como um 

pré-requisito para a aprendizagem da leitura e escrita. 
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Estudos sinalizam que o desenvolvimento da consciência fonológica se inicia cedo 

(Capovilla & Capovilla, 1998; Gindri, Keske-Soares & Mota, 2007; Krajewski & Schneider, 

2009) e de modo gradual, à medida que a criança vai se tornando consciente de palavras, 

sílabas e fonemas enquanto unidades identificáveis (Supple, 1986), emergindo, 

posteriormente, na segmentação silábica, rima, combinação e segmentação sonora (Salgado, 

2005).  

Nessa direção, as habilidades metafonológicas se aprimoram e se refinam diante da 

exposição às palavras, à percepção destas como sendo formadas por uma sequência de sons 

identificáveis e à aquisição da conversão grafema-fonema, no decorrer do processo formal de 

aquisição da leitura e escrita, associado ao desenvolvimento cognitivo e maturação neural 

(Bernardino, Freitas, Souza, Maranhe & Bandini, 2006; Freitas, Cardoso & Siquara, 2012). 

Portanto, o desenvolvimento da consciência fonológica está intimamente ligada ao 

desenvolvimento simbólico da criança, na medida que esta compreende o aspecto sonoro das 

palavras em detrimento de seu aspecto semântico (Santamaria, Leitão & Assencio-Ferreira, 

2004). 

Estudos têm demostrado que a consciência fonológica desempenha papel crucial no 

desenvolvimento da leitura e escrita, por auxiliar no estabelecimento da interação letra-som e 

possibilitar o domínio do princípio alfabético. Prejuízo nesta habilidade se configura enquanto 

um dos principais indicadores das dificuldades de aprendizagem da leitura e escrita (Fricke, 

Bowyer-Crane, Haley, Hulme, & Snowling 2013; Krajewski e Schneider, 2009).   Para tanto, 

pontua-se que crianças com atrasos na consciência fonológica, ou seja, dificuldades em 

decodificar e analisar fonemas dentro das palavras, geralmente apresentam atrasos de leitura e 

escrita (Engel et al., 2014).  
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Adicionalmente, no estudo desenvolvido por Salles e Parente (2008), identificou-se 

baixo desempenho em consciência fonológica e outras habilidades, a saber, memória verbal, 

linguagem oral e velocidade de processamento, em crianças com dificuldades de leitura e 

escrita. Somado a isto, estudos apontam para as relações existentes entre déficits na 

consciência fonológica e atrasos significativos quanto ao desenvolvimento das habilidades 

linguísticas, exemplificadas através do baixo rendimento em tarefas de rima, aliteração e 

segmentação fonêmica durante a aquisição da leitura (Savage et al., 2005).  

É imperativo frisar que estudos sugerem que a memória operacional exerce um 

importante papel nas tarefas que demandam consciência fonológica (Alloway, Gathercole, 

Willis, & Adams, 2004; Morgado, 2005). Isto parece ocorrer, porque, durante a execução de 

uma tarefa desta natureza, é necessário que o material verbal mantenha-se na memória 

operacional, com vistas a obter sucesso na resolução da tarefa solicitada (Gindri et al., 2007). 

Um estudo brasileiro investigou a relação entre memória operacional, consciência 

fonológica e escrita em crianças da pré-escola e primeira série. Os autores evidenciaram que a 

memória e a consciência fonológica se interrelacionam, bem como dependem da idade 

cronológica e maturidade do sujeito. Nesse contexto, constataram que tais habilidades 

favorecem a aquisição da escrita, além de estarem susceptíveis a sofrer influências de 

estímulos externos, notadamente, educacionais (Gindri et al., 2007). 

Em estudo desenvolvido por Vieira (2014), investigou-se a memória operacional e 

consciência fonológica de 28 crianças com desvio fonólogico, com idades entre 4 anos e 6 

anos e 7 meses, não alfabetizadas. Os resultados indicaram desempenho inferior em memória 

fonológica e em consciência fonológica nas crianças do estudo quando comparadas a crianças 
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com desenvolvimento fonológico normal que participaram de outras pesquisas brasileiras com 

metodologias de avaliação semelhantes.  

No estudo conduzido por Alloway et al. (2005), examinou-se o valor preditivo da 

memória operacional e habilidades de consciência fonológica segundo avaliações de 

professores quanto ao progresso das crianças, no tocante à aprendizagem. Resultados 

apontaram para uma relação entre a memória operacional e a consciência fonológica. Além 

disso, foi encontrado que a memória operacional, memória verbal de curto prazo, repetição de 

sentenças, consciência fonológica e habilidade não verbal eram constructos que estavam 

associados e se correlacionavam entre si.  

Tais resultados corroboram com estudos anteriores ao sugerir o executivo central, bem 

como os demais componentes da memória operacional, como partícipes dos processos de 

codificação e armazenamento de fonemas nas tarefas de consciência fonológica (Hecht, 

Torgesen, Wagner & Rashotte, 2001). Adicionalmente, o estudo de Alloway e colaboradores, 

sugere a distinção entre a alça fonológica, componente da memória operacional, e a 

consciência fonológica, apontando para o papel específico e crucial da alça fonológica na 

aprendizagem a longo prazo de formas fonológicas das palavras novas no curso de aquisição 

de vocabulário (Alloway et al., 2005).  

Krajewski e colaboradores realizaram estudo longitudinal no qual encontraram 

correlações positivas entre a consciência fonológica e a memória operacional, indicando 

ambas como habilidades preditoras para um bom desempenho na matemática. Além disso, o 

esboço viso-espacial também foi intimamente relacionado à consciência fonológica 

(Krajewski et al., 2009). 
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No estudo de Northcott et al. (2005), foi traçado o perfil neuropsicológico e avaliado o 

domínio da linguagem de 42 crianças com ER. Os autores encontraram déficits no sistema da 

memória operacional e na consciência fonológica, sugerindo que estes seriam os responsáveis 

pelo desempenho escolar inferior observado nestas crianças. Posteriormente, em 2007, os 

mesmos autores compararam 40 crianças deste primeiro estudo com um grupo controle 

pareado por idade e gênero, e observaram a continuidade das dificuldades na memória e na 

consciência fonológica, além de QI significativamente inferior, quando comparado ao grupo 

controle (Northcott et al., 2007). Prejuízos na consciência fonológica e alterações na 

linguagem também foram citados no estudo de Miziara (2003) e Oliveira (2011). 

Diante do exposto, o objetivo geral do presente estudo é ampliar a investigação acerca 

do impacto das descargas elétricas anormais, identificadas na ER, sobre as habilidades de 

memória operacional e consciência fonológica, contribuindo para uma maior compreensão em 

termos das possíveis alterações de linguagem que acompanham este subgrupo clínico.  
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4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo Geral 

Investigar a memória operacional e a consciência fonológica em crianças de seis a 

treze anos com diagnóstico de Epilepsia Benigna da Infância com Paroxismos 

Centrotemporais ou Epilepsia Rolândica. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

Identificar as diferenças de desempenho nas tarefas de memória operacional e 

consciência fonológica entre crianças com ER e crianças sem epilepsia. 

Verificar se existe influência das variáveis clínicas (idade de início da crise, número de 

crises, idade de remissão das crises, tempo de exposição às crises e uso de drogas 

antiepilépticas) sobre o funcionamento da memória operacional e da consciência fonológica 

de crianças com ER. 

Identificar se há relação entre o desenvolvimento da memória operacional e da 

consciência fonológica no subgrupo clínico da ER. 

 

5. Método 

Trata-se de estudo correlacional, transversal e de caráter predominantemente 

quantitativo. A amostra foi constituída de forma não aleatória, com formação de grupo 

controle. O presente estudo obedeceu às regras do Conselho Nacional de Saúde, através da 

Resolução n° 466/2012, que estabelece as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 
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envolvendo seres humanos. Sua execução foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – CEP/UFRN (parecer nº 1178354). Todos os 

participantes foram autorizados a participar da pesquisa pelos pais/responsáveis através da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

5.1. Participantes 

 

Foram avaliadas 42 crianças entre 6 e 13 anos de idade, de ambos os sexos, 

selecionadas sem designação aleatória. A amostra foi segmentada em dois grupos, a saber, 

clínico e controle.  

O grupo clínico, nomeado como G1, foi constituído por 21 crianças diagnosticadas 

com epilepsia rolândica. As crianças participantes foram recrutadas no serviço de neurologia 

pediátrica do Centro de Educação e Pesquisa em Saúde Anita Garibaldi, no Ambulatório de 

Neurologia Infantil da Unidade de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente do Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL) e no Centro de Reabilitação Infantil. Ressalta-se que 

todos os participantes com epilepsia rolândica recebiam atendimentos no centro 

especializados supracitados. 

O grupo controle, denominado G2, foi estruturado como grupo-espelho do G1. Sendo 

assim, foi constituído por 21 crianças com desenvolvimento típico, recrutadas do banco de 

dados já existente no Laboratório de Pesquisa e Extensão em Neuropsicologia da UFRN 

(LAPEN-UFRN), pareadas em relação às do grupo experimental em função do sexo, idade, 

escolaridade e nível socioeconômico. Ressalta-se que o referido banco de dados diz respeito 
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ao parecer 861.284, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Liga Norte Riograndense 

Contra o Câncer. 

Para o grupo clínico, foram incluídas crianças já diagnosticadas com ER, segundo a 

classificação da Liga Internacional Contra a Epilepsia – ILAE, com QI médio de 60,24 (± 

17,50) e matriculadas no sistema regular de ensino. Salienta-se que a ausência do controle do 

QI tem sido apontada como uma das principais fragilidades dos estudos que associam 

dificuldades cognitivas ao diagnóstico de ER (Filippini et al, 2016).  

Quanto ao grupo controle, foram incluídas crianças sem histórico de epilepsia, com QI 

médio de 62,86 (±15,46), bem como matriculadas no sistema regular de ensino. Para ambos os 

grupos, não foram consideradas crianças com quaisquer comorbidades, bem como alterações 

a nível visual e/ou auditivo não corrigidos, de coordenação motora ou qualquer outro 

comprometimento que inviabilizasse a execução das atividades propostas. 

Adicionalmente, o grupo G1 foi dividido em categorias, conforme as variáveis clínicas 

selecionadas no presente trabalho, a saber, “idade de início da crise”, “número de crises”, 

“idade de remissão das crises”, “tempo de exposição às crises” e “uso de Drogas 

antiepilépticas”. É imperativo frisar que as escolhas de tais variáveis estão pautadas em 

estudos que indicam que as variabilidades das características associadas às crises em crianças 

com ER, podem refletir em diferentes graus em termos de impactos cognitivos neste subgrupo 

clínico (Jurkevičienė et al., 2012; Neri et al., 2012).  
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5.2. Instrumentos utilizados 

 

Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados o teste das Matrizes 

Progressivas Coloridas de Raven; teste das Matrizes Progressivas Escala Geral de Raven; o 

subteste Dígitos da Escala Wechsler de Inteligência para crianças (WISC IV); Blocos de 

Corsi, Tarefa de Fluência Verbal Fonêmica e Semântica e o Teste de Consciência Fonológica 

– instrumento de avaliação sequencial (CONFIAS), conforme detalhados a seguir. 

Ressalta-se que todos os instrumentos foram respondidos por todas as crianças de 

ambos os grupos.  

 

5.2.1. Matrizes Progressivas Coloridas de Raven e Matrizes Progressivas Escala Geral 

de Raven. 

Para a avaliação do QI, foi utilizado as Matrizes Progressivas Coloridas de Raven e as 

Matrizes Progressivas Escala Geral de Raven, que tem por finalidade avaliar a capacidade 

intelectual geral (fator g), mais precisamente a capacidade edutiva, componente do fator g. 

Neste estudo, as Matrizes Progressivas Coloridas foram utilizadas para a avaliação de crianças 

pequenas (com idade de 5 a 11 anos) e são constituídas por três séries de 12 itens: A, Ab e B; 

já as Matrizes Progressivas Escala Geral de Raven, constituídas por cinco séries de 12 itens 

(A, B, C, D e E) foram utilizadas em crianças com idade igual ou superior a 12 anos.   

Os itens estão dispostos em ordem de dificuldade crescente em cada série; cada série 

torna-se mais difícil que a anterior. Os itens iniciais são mais fáceis de modo a introduzir o 

examinando num novo tipo de raciocínio, que vai ser exigido para os itens seguintes. O 

examinando se depara com um desenho ou matriz, em cada item, com uma parte faltando, e 
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com seis alternativas apresentadas, uma das quais completa a matriz corretamente. O 

examinando é solicitado pelo examinador para que escolha uma das alternativas que julgue 

completar a parte que falta (Angeline, Alves, Custódio, Duarte & Duarte 1999; Raven, 2003).  

 

5.2.2. Subteste Dígitos da Escala Wechsler de Inteligência para crianças (WISC IV). 

O subteste dígitos do WISC é o instrumento mais comum para avaliar a memória 

operacional (Abreu & Mattos, 2010), no que se refere à alça fonológica (ordem direta) e à 

central executiva (ordem inversa).  O subteste consiste de oito séries, cada uma composta por 

duas sequências numéricas aleatórias, as quais vão crescendo em número com o passar das 

séries. Para a ordem direta, o examinador irá ler uma sequência por vez, sendo uma média de 

um número por segundo, solicitando que o examinando repita a sequência exatamente como 

foi lida. Na ordem inversa, o examinador irá ler uma sequência por vez, sendo uma média de 

um número por segundo, solicitando que o examinando fale a sequência numérica de forma 

invertida daquela que ele ouviu, ou seja, de trás para frente (Ex.: o examinador fala 5-7 e o 

examinando deverá responder 7-5) (Wechsler, 2013). 

 

5.2.3. Blocos de Corsi 

Optou-se pela utilização do Teste de Blocos de Corsi com a finalidade de avaliar o 

esboço viso-espacial (ordem direta) e central executiva (ordem inversa) da memória 

operacional. Nesse teste, o examinador aponta com o dedo indicador os blocos dispostos, 

seguindo uma sequencia pré-estabelecida, a qual vai se complexificando progressivamente. A 

tarefa se subdivide em duas etapas: a primeira consiste na reprodução direta (na mesma 
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ordem) de uma sequência por parte do examinando, fornecida anteriormente pelo examinador; 

a segunda trata-se da reprodução retroativa (inversa) da sequência apresentada (Abreu & 

Mattos, 2010).  

 

5.2.4. Teste de Fluência Verbal Fonêmica e Semântica. 

O Teste de Fluência Verbal (Fisk & Sharp, 2004) é considerado uma medida válida de 

investigação de processos cognitivos relacionados tanto aos processamentos léxico-

semânticos, quanto executivos (Elst, Boctel, Breukelen, & Jolles, 2006; Lezak, Howieson, 

Bigler & Tranel, 2012; Strauss, Sherman, & Spreen, 2006). Assim, este teste tem se mostrado 

útil para investigar o componente inibitório (Capovilla, 2006;), a flexibilidade cognitiva 

(Filippetti, 2011; Hurks et al., 2006) e a memória operacional, notadamente a central 

executiva (Elst et al., 2006; Troyer, Moscovitch, & Winocur, 1997). Além disso, o 

instrumento possibilita a avaliação da memória verbal semântica (Elst et al., 2006). Neste, 

solicita-se ao examinando que fale espontaneamente, de forma oral e no período de um 

minuto, o maior número de palavras que pertencem a categorias limitadas (animais, roupas e 

frutas) e que começam com três letras (os sons das letras A, M e F), evitando nomes próprios, 

repetições e derivações da mesma palavra. As respostas são gravadas e os escores são o 

número de palavras produzidas ao longo de um minuto (Abreu et al., 2013; Malloy-Diniz et 

al., 2010). 

  

5.2.5. Consciência fonológica – instrumento de avaliação sequencial (CONFIAS) 
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O CONFIAS avalia a consciência fonológica de forma abrangente e sequencial. O 

Instrumento compreende duas partes, a avaliação do nível da sílaba e do fonema (Moojen et 

al., 2003). A primeira, correspondente à consciência silábica, é composta de nove itens: 

síntese, segmentação, identificação de sílaba inicial, identificação de rima, produção de 

palavra com a sílaba dada, identificação de sílaba medial, produção de rima, exclusão, 

transposição. A segunda parte diz respeito ao reconhecimento dos fonemas, através de 7 itens: 

produção de palavra que inicia com o som dado, identificação de fonema inicial, identificação 

de fonema final, exclusão, síntese, segmentação e transposição. 

 

5.3.  Procedimentos 

Os procedimentos de coleta de dados incluíram a identificação dos sujeitos da amostra 

com base no delineamento metodológico da pesquisa, treinamento dos pesquisadores na 

aplicação, análise e interpretação dos instrumentos aplicados. Todas as crianças recrutadas 

executaram todos os subtestes descritos na sessão anterior. 

A coleta de dados incluiu duas etapas. A primeira etapa consistiu na anamnese com 

pais/responsáveis com vistas a contextualizar os dados clínicos e sócio-demográficos das 

crianças. A segunda etapa constituiu na avaliação do QI, memória operacional e consciência 

fonológica através da aplicação de testes neuropsicológicos. 

A administração dos subtestes não adotou uma ordem fixa, de modo que os 

examinadores elaboraram plano de trabalho específico para cada criança, levando em 

consideração seu engajamento e motivação nas atividades propostas. A realização dos 
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subtestes foi conduzida individualmente, efetivando-se em sessão única (em alguns casos 

houve a necessidade de duas sessões) de aproximadamente uma hora de duração. As sessões 

ocorreram no Centro de Educação e Pesquisa em Saúde Anita Garibaldi, no Ambulatório de 

Neurologia Infantil do HUOL e Centro de Reabilitação Infantil de São José de Mipibu, em 

sala silenciosa e com o mínimo de elementos distratores. 

 

5.4. Análise dos dados 

As análises estatísticas descritivas e inferenciais dos dados foram realizadas com 

auxílio de software estatístico, a saber, SPSS (Statistical Package for Social Sciences), em sua 

versão 22.0. Adotou-se p<0,05 como nível de significância para todas as análises. Utilizou-se 

estatística não-paramétrica, tendo em vista o número reduzido de sujeitos na amostra em 

questão. 

Inicialmente, foi realizada análise estatística descritiva dos desempenhos obtidos pelos 

dois grupos em cada um dos testes aplicados. Posteriormente, os desempenhos dos grupos 

foram comparados através do Teste U de Mann-Whitney. Por fim, foi utilizada análise de 

variância de um fator (Kruskal-Wallis) para verificar efeitos entre as variáveis clínicas (início 

das crises, período de crise, frequências das crises e uso de drogas antiepilépticas) e 

desempenhos no grupo experimental, seguido pelo teste U Mann-Whitney para verificar as 

diferenças entre grupos.  

As correlações entre as variáveis foram testadas pelo teste p de Spearman. Foi adotado 

como critério para interpretação dos coeficientes de correlação: 0 a 0,09 (nula); 0,10 a 0,39 

(baixa); 0,40 a 0,69 (moderada); 0,70 a 0,99 (alta) e 1,00 (muito alta). 
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6. Resultados 

 

6.1  Composição da Amostra Geral 

Seguindo os critérios de inclusão e exclusão, participaram do presente estudo 42 

crianças e adolescentes, sendo 21 diagnosticadas com ER (grupo nomeado G1) e 21 sem 

histórico de epilepsia (grupo nomeado G2). Ressalta-se que, de uma amostra inicial de 25 

crianças diagnosticadas com ER que participaram da pesquisa, foram excluídas aquelas que 

evidenciaram percentil inferior à 26 no Teste das Matrizes Progressivas Coloridas de Raven.  

Após ajuste no banco de dados, foram considerados para levantamento 21 crianças com ER. 

Seria bom em algum lugar colocar os critérios de inclusão e exclusão. 

A amostra geral constituiu-se de 42 crianças do sexo masculino (57,1%) e 18 do 

feminino (42,9%) (Tabela 1). A idade da amostra total variou de 6 a 13 anos e 11 meses, com 

idade média de 9,14 anos (DP = 2,03) (Tabela 2). Em termos do nível socioeconômico, 52,4% 

das crianças pertenciam às classes D e E (renda familiar entre R$ 600,00 e R$ 1.350,00) e 

47,6% à classe C2 (renda familiar entre R$ 1351,00 a R$ 2.250,00) (Tabela 3). 

 

Tabela 1 

Variável sexo na amostra geral 

SEXO FREQUÊNCIA (N) PERCENTUAL (%) 

MASCULINO 24 57,1  

FEMININO 18 42,9 
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Tabela 2 

Variável idade na amostra geral 

IDADE FREQUÊNCIA (N) PERCENTUAL (%) 

6 2 4,8 

7 8 19,0 

8 8 19,0 

9 10 23,8 

10 4 9,5 

11 2 4,8 

12 4 9,5 

13 4 9,5 

 

 

Tabela 3 

Variável nível socioeconômico na amostra geral 

NÍVEL 

SOCIOECONÔMICO 

FREQUÊNCIA (N) PERCENTUAL (%) 

Classes D e E  

(de R$ 600,00 a 1.350,00) 

22 52,4  

Classe C2 

(de R$ 1.350,00 a 2.250,00) 

20 47,6 

 

Adicionalmente, torna-se necessário a caracterização do G1 em função das variáveis 

clínicas trabalhadas no presente estudo. Nesse sentido, em termos da variável “idade de início 

da crise”, 33,3% das crianças com ER apresentaram a primeira crise com idade de até 3 anos e 

11 meses, 38,10% com idade entre 4 e 7 anos e 11 meses e 28,57% apresentaram início das 

crises entre 8 e 11 anos e 11 meses de idade. 
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No que diz respeito ao número de crises, as crianças do G1 se dividiram em três 

categorias, a saber, “até 4 crises”, “de 5 a 10 crises” e “acima de 11 crises”. Nesse sentido, 

42,86% das crianças com ER apresentaram até o momento da avaliação quatro crises 

convulsivas, 23,81% evidenciaram entre 5 e 10 crises e 33,83% apresentaram acima de 11 

crises convulsivas. 

Outra variável clínica considerada neste estudo foi a idade de remissão da crise, ou 

seja, a idade em que a criança apresentou a ultima crise até o momento da avaliação. Assim, 

pode-se observar que 47,62% apresentaram a última crise com idade de até 6 anos e 11 meses 

e 52,38% na idade entre 7 e 11 anos e 6 meses.  Adicionalmente, também se considerou o 

tempo de exposição às crises, através de três categorias, a saber, “até 2 anos”, “de 3 a 5 anos” 

e “acima de 6 anos”. Nessa direção, 28,58% das crianças com ER estiveram expostas às crises 

por período de até 2 anos, 47,62% apresentaram crises por período entre 3 e 5 anos e 23,80% 

dos sujeitos estiveram expostos às crise por tempo superior a 6 anos.  

No que concerne ao uso de DAEs no perído da avaliação, 61,90% da amostra 

diagnosticada com ER estava sob uso de medicações. Destes, 46,15% estava sob uso da 

Carbamazepina (CBZ), 46,15% usavam o Ácido Valpróico (VPA) e 7,7% encontra-se sob 

administração de Oxcarbazepina (OXC). Adicionalmente, 38,10% das crianças com ER não 

estavam sob uso de DAEs ou quaisquer medicação. A caracterização da amostra com ER em 

função das variáveis clinicas está descrita na tabela 4. 
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Tabela 4 

Caracterização da amostra com ER em função das variáveis clinicas 

 FREQUÊNCIA (N) PERCENTUAL (%) 

IDADE DE INÍCIO DAS CRISES   

“0 a 3 anos e 11 meses” 7 33,33% 

“4 a 7 anos e 11 meses” 8 38,10% 

“8 a 11 anos e 11 meses” 6 28,57% 

 

NÚMERO DE CRISES 

  

“Até 4 crises” 9 42,86% 

“de 5 a 10 crises” 5 23,81% 

“acima de 11 crises” 7 33,33% 

 

IDADE DE REMISSÃO DAS CRISES 

  

“Até 6 anos e 11 meses” 10 47,62% 

“de 7 a 11 anos e 6 meses” 11 52,38% 

 

TEMPO DE EXPOSIÇÃO ÀS CRISES 

  

“Até 2 anos” 6 28,58% 

“de 3 a 5 anos” 10 47,62% 

“acima de 6 anos” 5 23,80% 

 

USO DE DAEs 

 

13 

 

61,90% 

Carbamazepina (CBZ) 6 46,15% 

Ácido Valpróico (VPA)  6 46,15% 

Oxcarbazepina (OXC) 1 7,7% 

 

NÃO USO DE DAEs 

 

8 

 

32,10% 
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6.2. Análise dos desempenhos nas tarefas de memória operacional e consciência fonológica 

entre o G1 e G2 

A comparação dos desempenhos obtidos pelos grupos na tarefa Fluência Verbal 

Fonêmica (somatório de palavras referentes as três letras – F, A e M) evidenciou diferença 

significativa entre as médias obtidas (p<0,001), indicando melhor desempenho do grupo G2 

(média=19,52; DP=4,05) em relação ao G1 (média=8,48; DP=4,66). Igualmente, houve 

diferença significativa entre as médias de ambos grupos (p<0,001) na tarefa de Fluência 

Verbal Semântica (somatório de palavras referentes as três categorias – Animais, Roupas e 

Frutas), com o desempenho do G1 (média=21,57; DP=4,67)  inferior ao do G2 (média=29,10; 

DP=7,78). 

Em termos dos desempenhos gerais obtidos no subteste Dígitos da WISC IV, também 

houve diferença significativa entre as médias dos dois grupos (p<0,001). De modo global, o 

desempenho evidenciado pelo grupo G2 (média=10,38; DP=1,16) foi superior ao G1 

(média=5,57; DP=2,03). De forma específica, na etapa de Dígitos Ordem Direta, foi 

identificada diferença significativa entre os desempenhos dos grupos (p<0,001). O 

desempenho do G2 (média=9,33 (DP=1,46) foi significativamente superior ao do G1 

(média=5,86; DP=1,82); de forma semelhante, na etapa de Dígitos Ordem Inversa (p<0,001), 

o G2 (média=10,76; DP=1,30) evidenciou melhor desempenho em relação ao G1 

(média=6,19; DP=1,63).  

A análise dos desempenhos obtidos na tarefa Blocos de Corsi indica diferença 

significativa entre as médias dos dois grupos (p<0,001), sinalizando desempenho superior do 

grupo G2 (média=15,38; DP=3,02) em relação ao grupo G1 (média=9,52; DP=2,06). 
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Especificamente, no Bloco de Corsi Ordem Direta, o desempenho do G1 (média=5,57; 

DP=0,98) foi inferior ao do grupo G2 (média=7,71; DP=1,61), evidenciando diferença 

significativa (p<0,001). Na etapa do Bloco de Corsi Ordem Inversa, evidenciou-se resultados 

semelhantes aos obtidos na etapa anterior, com diferença igualmente significativa (p<0,001), 

indicando desempenho melhor no G2 (média=7,76; DP=1,78) quando comparado ao G1 

(média=4,05; DP=1,28). 

A tendência acima descrita repetiu-se na análise dos desempenhos dos dois grupos na 

etapa silábica do Confias (p<0,001), indicando desempenho inferior do grupo G1 

(média=25,71) em relação ao grupo G2 (média=34,43), assim como na etapa fonêmica do 

Confias, que sinalizou desempenho inferior do grupo G1 (média=12,71) quando comparado 

ao grupo G2 (média=24,00). De modo semelhante, a análise dos desempenhos dos dois 

grupos no Confias (escore total) (p<0,001), evidenciou desempenho inferior do grupo G1 

(média=38,90; DP=12,46) em relação ao grupo G2 (média=58,90; DP=8,20). O resumo das 

diferenças de desempenhos entre os grupos estão elencadas na tabela abaixo (Tabela 5). Em 

negrito, as diferenças estatisticamente significativas no desempenho comparado entre grupos. 

 

Tabela 5 

Média e desvio padrão dos desempenhos entre os grupos G1 e G2 

 G1 
(grupo clínico) 

n=21 

G2  

(grupo controle) 

n=21 

U de Mann-Whitney P  

Fluência Verbal 

Fonêmica 

8,48 (± 4,66) 19,52 (±4,05) U=18,000/z = -4,558 p<0,001*  

Fluência Verbal 

Semântica 

21,57 (±4,67) 29,10 (±7,78) U=78,500/z = -3,583 

 

p<0,001*  

Dígitos 5,57 (±2,03) 10,38 (±1,16) U=9,000/z = -5,368 p<0,001*  
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Dígitos Ordem 

Direta 

5,86 (±1,86) 9,33(±1,46) U=28,000/z = -4,896 p<0,001*  

Dígitos Ordem 

Inversa 

6,19(±1,63) 10,76(±1,30) U=7,500/z = -5,392 p<0,001*  

Blocos de Corsi 9,52 (±2,06) 15,38 (±3,02) U=17,000/z = -5,138 p<0,001*  

Bl. de Corsi 

Ordem Direta 

5,57(±0,98) 7,71(±1,61) U=58,000/z = -4,171 p<0,001*  

Bl. de Corsi 

Ordem Inversa 

4,05(±1,28) 7,76(±1,78) U=14,500/z = -5,234 p<0,001*  

Confias 38,90 (±12,46) 58,90 (±8,20) U=39,500/z = -3,653 p<0,001*  

Confias Sílaba 25,71(±7,73) 34,43(±5,86) U=75,500/z = -5,100 p<0,001*  

Confias Fonema 12,71(±5,03) 24,00(±3,53) U=18,000/z = -4,558 p<0,001*  

 

 

 

6.3. Análise dos itens em função das variáveis clínicas no G1 

 

6.3.1. Análise dos itens em função da Idade de início das crises 

A análise de variância de um fator (Kruskal-Wallis) revelou a ausência de interferência 

da variável ‘idade de início da crise’ sobre o desempenho das crianças em todos os testes e 

tarefas aplicados (p>0,05). Dessa forma, não foram encontradas diferenças significativas nos 

desempenhos de crianças com idade precoce de início das crises (até 3 anos e 11 meses) 

quando comparadas àquelas com idade correspondente entre 4 anos e 7 meses, assim como 

com crianças com idade de início das crises entre 8 anos e 11 meses. Ressalta-se que a 

distribuição da amostra na presente variável justifica-se pelo fato da ER ser caracterizada 

enquanto alteração neurológica, com idade de início das crises comumente até os 3 anos. 

Portanto, objetivou verificar possíveis diferenças de desempenhos entre crianças com idade de 

início de crise diferentes, compreendendo faixas etárias precoces e tardias, bem como 
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objetivou-se uma distribuição homogênea de participantes entre os subgrupos.Os resultados 

da análise estatística descritiva dos subtestes agrupados por idade de início da crise pode ser 

visualizadas na tabela 6.  

 

Tabela 6 

Desempenhos (mediana) do G1 em função da idade de início da crise  

 0 a 3 anos e 11 

meses 

n=7 

De 4 a 7 anos e 

11 meses 

n=8 

De 8 a 11 anos e 

11 meses 

n=6 

P χ² 

Fluência Verbal 

Fonêmica 

9,79 9,18 14,83 0,194 3,283 

Fluência Verbal 

Semântica 

11,36 10,13 11,75 0,874 0,273 

Dígitos 11,36 9,75 12,25 0,736 0,068 

Dígitos Ordem 

Direta 

10,79 11,44 10,67 0,967 0,068 

Dígitos Ordem 

Inversa 

11,00 9,81 12,58 0,702 0,709 

Blocos de Corsi 9,00 14,38 8,83 0,140 3,933 

Bl. de Corsi 

Ordem Direta 

9,14 14,50 8,50 0,105 4,516 

Bl. de Corsi 

Ordem Inversa 

10,14 13,19 9,08 0,393 1,869 

Confias 8,07 12,44 12,50 0,310 2,345 

Confias Sílaba 8,54 12,00 12,42 0,464 1,535 

Confias Fonema 8,88 11,88 12,33 0,527 1,279 

 

 

6.3.2. Análise dos itens em função do Número de crises 
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A análise de variância de um fator (Kruskal-Wallis) revelou a ausência de interferência 

da variável ‘número de crises’ sobre o desempenho das crianças em testes e tarefas aplicados 

(p>0,05). A distribuição da amostra entre os subgrupos atendeu ao perfil dos participantes, de 

modo a torna-la homogênea ao longo das categorias, a saber, “até 4 crises”, “de 5 a 10 crises”, 

“acima de 11 crises”. A estatística descritiva dos subtestes agrupados por número de crises 

pode ser visualizadas na tabela 7. 

 

Tabela 7 

Desempenhos (mediana) do G1 em função do número de crises 

 Até 4 crises 

n=9 

De 5 a 10 crises 

n=5 

Acima de 11 crises 

n=7 

P χ² 

Fluência Verbal 

Fonêmica 

11,61 13,60 8,36 0,322 2,265 

Fluência Verbal 

Semântica 

11,83 9,00 11,36 0,700 0,713 

Dígitos 14,11 10,50 7,36 0,087 4,879 

Dígitos Ordem 

Direta 

13,00 11,50 8,07 0,271 2,612 

Dígitos Ordem 

Inversa 

12,28 11,10 9,29 0,621 0,951 

Blocos de Corsi 11,00 10,10 11,64 0,911 0,185 

Bl. de Corsi 

Ordem Direta 

10,22 11,60 11,57 0,874 0,270 

Bl. de Corsi 

Ordem Inversa 

11,88 8,70 11,50 0,604 1,008 

Confias 11,00 12,70 9,79 0,724 0,645 

Confias Sílaba 10,94 13,50 9,29 0,509 1,350 

Confias Fonema 11,06 11,70 10,43 0,940 0,125 
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6.3.3. Análise dos itens em função da Idade de remissão das crises 

A análise de variância de um fator (Kruskal-Wallis) revelou a ausência de interferência 

da variável idade de ‘remissão das crises’ sobre o desempenho das crianças nos testes e 

tarefas aplicados (p>0,05). A distribuição da amostra entre os subgrupos atendeu ao perfil dos 

participantes, de modo a torna-la homogênea ao longo das categorias, a saber, “até 6 anos e 11 

meses” e “de 7 a 11 anos e seis meses”. A estatística descritiva dos subtestes agrupados por 

idade de remissão das crises pode ser visualizadas na tabela 8. 

 

Tabela 8 

Desempenhos (mediana) do G1 em função da idade de remissão das crises 

 Até 6 anos e 11 

meses 

n=10 

De 7 a 11 anos e 

6 meses 

n=11 

P χ² 

Fluência Verbal Fonêmica 8,50 12,54 0,145 2,126 

Fluência Verbal Semântica 9,56 11,88 0,402 0,702 

Dígitos 13,50 9,46 0,140 2,174 

Dígitos Ordem Direta 12,31 10,19 0,439 0,598 

Dígitos Ordem Inversa 12,13 10,31 0,507 0,441 

Blocos de Corsi 9,56 11,88 0,398 0,713 

Bl. de Corsi Ordem Direta 9,94 11,65 0,521 0,413 

Bl. de Corsi Ordem Inversa 10,38 11,38 0,704 0,144 

Confias 10,44 11,35 0,744 0,106 

Confias Sílaba 10,19 11,50 0,637 0,222 

Confias Fonema 11,44 10,73 0,799 0,065 
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6.3.4. Análise dos itens em função do tempo de exposição às crises (tempo entre o 

início da crise e última crise) 

A análise de variância de um fator (Kruskal-Wallis) revelou a interferência da variável 

‘tempo de exposição às crises’ (χ2=6,774/p=0,034) sobre a tarefa Blocos de Corsi na ordem 

direta, indicando desempenho inferior de crianças cujo período de crise compreendeu até 2 

anos (mediana=5,67), quando comparadas com crianças com período de 3 a 5 anos 

(mediana=13,00) e crianças cujo tempo foi superior a 6 anos (mediana=13,40). Não foram 

encontradas diferenças significativas para os demais escores entre as categorias, a saber “até 2 

anos”, “de 3 a 5 anos” e “acima de 6 anos”. Ressalta-se que a distribuição da amostra entre os 

subgrupos atendeu ao perfil dos participantes, de modo a torna-la homogênea ao longo das 

categorias. A estatística descritiva dos subtestes agrupados por período de crise pode ser 

visualizadas na tabela 9.  

 

Tabela 9 

Desempenhos (mediana) do G1 em função do tempo de duração da presença de crises 

 Até 2 anos 

n=6 

De 3 a 5 anos 

n=10 

Acima de 6 anos 

n=5 
χ² P 

Fluência Verbal 

Fonêmica 

12,42 10,85 9,60 0,581 0,748 

Fluência Verbal 

Semântica 

11,25 9,20 14,30 2,292 0,318 

Dígitos 13,83 10,25 9,10 1,934 0,380 

Dígitos Ordem 

Direta 

11,42 11,25 10,00 0,179 0,914 

Dígitos Ordem 

Inversa 

13,33 9,40 11,40 3,877 0,451 

Blocos de Corsi 7,25 11,55 14,40 3,877 0,144 

Bl. de Corsi 5,67 13,00 13,40 6,774 0,034* 
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Ordem Direta 

Bl. de Corsi 

Ordem Inversa 

10,00 10,10 14,00 1,687 0,430 

Confias 10,83 10,65 11,90 0,142 0,932 

Confias Sílaba 11,08 10,75 11,40 0,038 0,981 

Confias Fonema 10,92 11,15 10,80 0,012 0,994 

 

 

Por meio de comparações emparelhadas, através do Tete U de Mann-Whitney, 

verificou-se diferenças significativas entre o grupo de crianças com período de crises de até 2 

anos e o grupo de crianças com período de 3 a 5 anos (p=0,016), sinalizando que as crianças 

expostas a um maior tempo de duração da presença de crises evidenciaram melhor 

desempenho quando comparadas àquelas com tempo de duração inferior. Igualmente, houve 

diferenças significativas entre o grupo cujo período de crise compreendeu até 2 anos e 

crianças com tempo superior a 6 anos (p=0,052), indicando novamente melhor desempenho 

em crianças expostas a um maior tempo de exposição às crises. A estatística descritiva do 

subteste em questão agrupado por período de crise pode ser visualizadas na tabela 10. 

 

Tabela 10 

Desempenhos (mediana) dos grupos de acordo com o período de crise na tarefa Blocos de 

Corsi na ordem direta 

 Mediana U de Mann-Whitney P 

Até 2 anos 

De 3 a 5 anos 

 

4,92 

10,65 

U=8,500/z = -2,442 0,160 

Até 2 anos 

Acima de 6 anos 

4,25 

8,10 

U=4,500/z = -1,991 0,052 
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De 3 a 5 anos 

Acima de 6 anos 

7,85 

8,30 

U=23,500/z = -0,195            0,859 

 

6.3.5. Análise dos itens em função do uso de drogas antiepilépticas (DAE) 

O teste de Kruskal-Wallis revelou ausência de efeito da variável ‘drogas antiepilépticas 

(DAE)’ sobre o desempenho das crianças em todos os testes e tarefas aplicados (p>0,05). Da 

amostra, 13 crianças estavam sob administração de DAEs. Destas, seis estavam sob uso de 

CBZ, seis em uso de VPA e uma criança sob administração de OXC. Oito crianças estavam 

sem uso de DAE. A estatística descritiva dos subtestes agrupados por uso ou não de DAE 

pode ser visualizada na tabela 11. 

 

Tabela 11 

Desempenhos (mediana) do G1 em função do uso ou não de drogas antiepilépticas 

 Uso de DAE 

n=13 

Não uso de DAE 

n=8 

P χ² 

Fluência Verbal Fonêmica 11,27 10,56 0,799 0,065 

Fluência Verbal Semântica 10,96 11,06 0,971 0,001 

Dígitos 10,00 12,63 0,338 0,919 

Dígitos Ordem Direta 10,69 11,50 0,768 0,087 

Dígitos Ordem Inversa 10,15 11,50 0,417 0,658 

Blocos de Corsi 10,15 12,38 0,633 0,228 

Bl. de Corsi Ordem Direta 11,50 10,19 0,450 0,571 

Bl. de Corsi Ordem Inversa 11,77 9,75 0,939 0,006 

Confias 11,08 10,88 0,942 0,005 

Confias Sílaba 10,92 11,13 0,971 0,001 

Confias Fonema 10,96 11,06 0,971 0,001 
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6.4. Análises correlacionais entre subtestes 

A intensidade da relação linear entre o desempenho dos subgrupos de crianças nas 

tarefas que investigaram a memória operacional e a consciência fonológica foi avaliada 

através do coeficiente de correlação de Spearman (p). Trata-se de índice com valores situados 

ente -1,0 e 1.0 que varia desde a correlação perfeita (positiva ou negativa) entre duas variáveis 

quantitativas até a total independência entre elas.  

As análises correlacionais indicam presença de correlações positivas entre os subtestes 

que avaliam a memória operacional e a consciência fonológica. Nesse sentido, foram 

encontradas correlações significativas positivas e altas entre os desempenhos obtidos no 

Confias (escore total) e na tarefa de Fluência Verbal Fonêmica (p=0,000/p=0,811), entre os 

desempenhos obtidos no Confias (escore total) e no subteste Dígitos (p=0,000/R=0,748) e 

entre os desempenhos obtidos no Confias (escore total) e no Blocos de Corsi 

(p=0,000/R=0,814). Correlações positivas altas também foram observadas entre os 

desempenhos obtidos no Confias (escore total) e no subteste Ordem Direta do Dígitos 

(p=0,000/R=0,741), entre o Confias (escore total) e o subteste Ordem Inversa do Dígitos 

(p=0,000/R=0,719), entre o Confias (escore total) e a etapa Ordem Direta do Blocos de Corsi 

(p=0,000/R=0,751) e entre o Confias (escore total) e a etapa Ordem Inversa do Blocos de 

Corsi (p=0,000/R=0,788). Adicionalmente, evidenciou correlação positiva moderada entre o 

Confias (escore total) e a tarefa de Fluência verbal Semântica (p=0,000/R=0,694).  

Ressalta-se que foram encontradas correlações positivas altas e moderadas entre a 

etapa silábica do Confias e os testes que avaliaram a memória operacional. De modo 

semelhante, correlações positivas altas e moderadas também foram evidenciadas entre a etapa 
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fonêmica e os testes que investigaram a memória operacional. Na tabela a seguir, são 

demostradas as correlações entre cada subteste (Tabela 12).  

 

Tabela 12 

Correlações entre subtestes de memória operacional e consciência fonológica 

  P 

(Sig.) 

P 

(Spearman) 

Interpretação 

 Fluência Verbal Fonêmica 0,000 0,811 Alta 

 FluênciaVerbal Semântica 0,000 0,694 Moderada 

 Dígitos 0,000 0,748 Alta 

 Dígitos Ordem Direta 0,000 0,741 Alta 

CONFIAS 

TOTAL 

Dígitos Ordem Inversa 0,000 0,719 Alta 

 Blocos de Corsi 0,000 0,814 Alta 

 Corsi Ordem Direta 0,000 0,751 Alta 

 Corsi Ordem Inversa 

 

0,000 0,788 Alta 

 Fluência Verbal Fonêmica 0,000 0,773 Alta 

 FluênciaVerbal Semântica 0,000 0,636 Moderada 

 Dígitos 0,000 0,681 Moderada 

 Dígitos Ordem Direta 0,000 0,662 Moderada 

CONFIAS Dígitos Ordem Inversa 0,000 0,656 Moderada 

SÍLABA Blocos de Corsi 0,000 0,750 Alta 

 Corsi Ordem Direta 0,000 0,754 Alta 

 Corsi Ordem Inversa 

 

0,000 0,697 Moderada 

 Fluência Verbal Fonêmica 0,000 0,821 Alta 

 FluênciaVerbal Semântica 0,000 0,651 Moderada 

 Dígitos 0,000 0,749 Alta 

 Dígitos Ordem Direta 0,000 0,734 Alta 

CONFIAS Dígitos Ordem Inversa 0,000 0,716 Alta 

FONEMA Blocos de Corsi 0,000 0,812 Alta 

 Corsi Ordem Direta 0,000 0,723 Alta 

 Corsi Ordem Inversa 0,000 0,805 Alta 
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7. Discussão dos resultados 

O presente estudo descreveu o desempenho de 21 crianças diagnosticadas com 

epilepsia rolândica (ER), com idades entre 6 e 13 anos, em tarefas que avaliaram a memória 

operacional e a consciência fonológica. Adicionalmente, o desempenho de crianças com ER 

foi comparado ao de 21 crianças hígidas, pareadas por sexo, idade, escolaridade e nível 

socioeconômico. 

A despeito do bom prognóstico e da remissão das crises na adolescência, um 

significativo número de crianças com ER apresentam uma heterogeneidade de déficits 

cognitivos, apesar dos níveis de inteligência serem classificados dentro da variação normal de 

inteligência. Comumente, tais crianças apresentam dificuldades de aprendizagem, 

notadamente envolvendo a linguagem e o funcionamento executivo. Porém, tais achados 

ainda são contraditórios (Filippini et al, 2016). De forma geral, dificuldades de linguagem 

vêm sendo reportadas em crianças com epilepsia focal à esquerda, enquanto o foco epiléptico 

à direita está mais relacionado a alterações de natureza visoespacial, acompanhando a 

lateralização de funções cerebrais (Verrotti et al., 2014).  

A fisiopatologia das disfunções na ER tem sido matéria de inúmeros debates. Estudos 

recentes hipotetizam que há relação direta entre descargas epileptiformes interictais, seja 

durante a vigília ou o sono, e o funcionamento cognitivo (Aldenkamp & Arends, 2004). Em 

crianças com ER, a maior frequência de crises é identificada no adormecer, durantes as fases 

do sono Não-REM e na primeira fase do sono REM. Se considerarmos que o sono Não-REM 

corresponde à aproximadamente 85% do tempo total de sono das crianças, então pode-se 

ressaltar a exposição contínua do cérebro da criança à atividade epileptiforme. Salienta-se que 
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tal atividade ocorre primordialmente em regiões cerebrais associadas com a aprendizagem 

(Gobbi, Boni & Filippini, 2006). É interessante notar que estudos sugerem que as dificuldades 

de leitura apresentadas pelas crianças com ER estão diretamente associadas à quantidade de 

atividade epileptiforme noturna (Ebus, Overvliet, Arends & Aldenkamp, 2011). 

Por outro lado, estudos discutem que as dificuldades de leitura, identificadas na ER, 

não são secundárias à epilepsia, mas sim precedentes a esta. Isso porque tais déficits foram 

encontrados em familiares dos portadores da ER, ressaltando o componente genético, e 

considerando as dificuldades como parte inerente de um conjunto de impactos que 

acompanham a ER e podem ser melhor explicados por atrasos na maturação cerebral 

(Filippini et al., 2016)  

Adicionalmente, autores têm problematizado que as dificuldades executivas 

encontradas nas crianças com ER podem estar relacionadas ao fato de que essas requerem 

uma performance verbal e que a região centrotemporal do cérebro, local do foco 

epileptiforme, é diretamente conectado à linguagem. Sendo assim, crianças com ER parecem 

ter alto risco para o desenvolvimento de dificuldades linguísticas e acadêmicas. (Filippini et 

al., 2016).  

Resumindo-se, a justificativa para a presença dos déficits cognitivos baseia-se em 

argumentos neurodesenvolvimentais e estruturais.  De um lado, considera-se que o insulto 

ocasionado pelas manifestações de crises epilépticas incide sobre um cérebro ainda imaturo. 

De outro, destaca-se a ocorrência de sobreposição das áreas corticais da linguagem com a 

atividade epiléptica na região central, a saber, área rolândica e regiões sylvianas (Overvliet et 

al., 2013, Smith et al., 2012).  
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No entanto, poucos trabalhos se propõem a investigar habilidades específicas 

subjacentes à aquisição e desenvolvimento de habilidades linguísticas, que podem estar 

associadas a tal comprometimento. Neste cenário, o referido estudo tece algumas 

considerações acerca dos achados alcançados. 

A partir dos resultados obtidos neste estudo, se faz necessário num primeiro momento, 

compreender o perfil cognitivo de crianças diagnosticadas com ER, em termos de memória 

operacional e consciência fonológica, notadamente quando comparadas  às crianças com 

desenvolvimento típico, pareadas em termos de nível socioeconômico, idade, escolaridade e 

sexo. 

Inicialmente, os resultados evidenciam diferenças significativas entre os desempenhos 

de crianças com ER e crianças hígidas no que se refere às tarefas de memória operacional, 

sugerindo, assim, fragilidades deste domínio cognitivo no grupo constituído por crianças com 

ER, notadamente em todos os componentes da memória operacional investigados, a saber, a 

alça fonológica e o esboço visoespacial.  

Tais achados são condizentes com o estudo realizado por Oliveira et al. (2014), no 

qual, trinta e uma crianças com diagnóstico clínico e eletroncefalográfico de ER e 31 crianças 

saudáveis pareadas por sexo, idade e nível socioeconômico, com idades entre 7 e 14 anos, 

foram submetidas à avaliação neuropsicológica e de linguagem. Os resultados indicaram 

diferenças estatisticamente significantes nos testes de memória operacional, revelando 

prejuízos nesta habilidade em crianças diagnosticadas com ER. 

O estudo desenvolvido por Kárpáti, Donauer, Somogyi & Kónya (2015), objetivou 

investigar diferentes níveis de memória operacional em 17 crianças com ER, com idade entre 

6 e 13 anos, comparadas ao grupo controle constituído por 17 crianças saudáveis pareadas por 
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idade, sexo e quociente de inteligência. Os achados indicaram comprometimentos específicos 

no esboço visoespacial e na alça fonológica da memória operacional. 

Destaca-se igualmente, pesquisa que objetivou estabelecer o perfil neuropsicológico 

de trinta e seis crianças diagnosticadas com ER, a partir do uso de testes e tarefas semelhantes 

aos utilizados no presente estudo. Os achados indicam a presença de diferenças significativas, 

com pior desempenho das crianças com ER quando comparadas àquelas com 

desenvolvimento típico na memória operacional, nos resultados de dois subtestes, a saber, 

dígitos da WISC IV e na etapa semântica do Teste de Fluência Verbal. Salienta-se, que não 

foram evidenciadas diferenças signitivas nos Blocos de Corsi, seja na ordem direta, quanto na 

ordem inversa, e na etapa fonêmica do Teste de Fluência Verbal. Para os autores, a explicação 

para a ausência de diferenças significativas na tarefa Bloco de Corsi deve-se ao fato de que, 

ao considerar o esboço visoespacial, o centro cortical para a representação de imagens reside 

nos lobos occipitais, ao passo que na ER, o foco epiléptico aglomera-se, principalmente, nas 

regiões centrais (Goldberg-Stern et al., 2010). 

Adicionalmente, Goldberg-Stern et al. (2010), evidenciou compromentimento da 

habilidade verbal no subgrupo clínico, através do baixo desempenho em tarefas consideradas 

dependentes da linguagem. Em outra via, conforme já pontuado, evidenciou rendimento 

insatisfatório no span de dígitos, nas ordens direta e inversa, concluindo que a memória 

operacional é um forte indicador para a aquisição e desenvolvimento da habilidade de 

linguagem. 

Nesse contexto, em termos de fragilidades nas tarefas que avaliaram a memória 

operacional neste estudo, sugere-se que este aspecto pode estar associado ao 

comprometimento da linguagem em crianças com ER, uma vez que estudos sinalizam a 

memória operacional enquanto um domínio cognitivo que desempenha papel crucial no 
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processamento linguístico, notadamente na leitura e escrita, tendo em vista que confere ao 

sujeito a habilidade para analisar os elementos estruturais da linguagem (Baddeley, 2012; 

Uehara & Landeira-Fernandez, 2010). 

Adicionalmente, é válido ressaltar que, embora estudos sinalizem que os componentes 

da memória operacional, juntos, desempenham um papel crucial em atividades cognitivas 

superiores, dentre elas a linguagem (Alloway et al., 2005), a alça fonológica recebe destaque 

no que diz respeito à manutenção das informações fonológicas necessárias para a leitura. Tal 

componente é responsável por reter, por breves períodos, as palavra e frases enquanto elas 

estão sendo processadas, a fim de que as unidades mais longas de texto possam ser 

compreendidas (Baddeley, 2012). Prejuízos significativos no que diz respeito aos 

desempenhos de crianças com ER em tarefas que investigaram a alça fonológica, componente 

da memória operacional, também foram evidenciados no presente estudo.  

No que concerne à consciência fonológica, os resultados direcionam para diferenças 

estatisticamente significativas entre os desempenhos de crianças com ER e crianças 

saudáveis, tanto na etapa silábica, quanto na fonêmica. Tais achados são condizentes com 

estudos anteriores, os quais sugerem comprometimento desta habilidade neste subgrupo 

clínico, evidenciando impacto sobre o nível da leitura e escrita (Bedoin et al., 2011; Oliveira, 

2011; Oliveira et al., 2014).   

Resultado similar também foi encontrado no estudo que avaliou processamento 

temporal auditivo e consciência fonológica em 13 crianças diagnoticadas com ER, com idades 

entre 8 e 15 anos. Nesse, em termos da avaliação da consciência fonológica, as crianças com 

ER evidenciaram desempenho significativamente inferior quando comparadas a 17 crianças 

com desenvolvimento típico, nas etapas silábica, fonêmica e de rima, concluindo que as 
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crianças afetadas pela ER podem apresentar prejuízos nas habilidades de consciência 

fonológica (Amaral et al., 2015). 

É imperativo frisar que, embora tenha-se evidenciado diferença significativa para as 

duas etapas que compuseram a avaliação da consciência fonológica (silábica e fonêmica), é 

esperado pontuações mais baixas em tarefas envolvendo a parte fonêmica quando comparada 

com aquelas alcançadas nas tarefas de consciência silábica. Nesse sentido, tais achados são 

esperados, uma vez que o desenvolvimento da consciência fonológica envolve padrões 

hierárquicos de complexidade, sendo a consciência silábica mais facilmente adquirida do que 

a consciência fonêmica (Carvalho & Alvarez, 2000). 

Assim como a memória operacional, fragilidades na capacidade de refletir e manipular 

a estrutura fonológica das palavras podem estar associadas ao comprometimento da 

linguagem em crianças diagnosticadas com ER. Segundo a literatura, déficits na consciência 

fonológica mantém uma estreita relação com prejuízos na linguagem, se configurando, 

portanto, enquanto um dos principais indicadores das dificuldades de aprendizagem da leitura 

e escrita (Engel et al., 2014; Fostick, Eshcoly, Shtibelman, Nehemia & Levi, 2014; Fricke et 

al., 2013).  

Nesse contexto, em estudo sobre alterações de linguagem em 31 crianças com 

epilepsia rolândica, na faixa etária entre 7 e 15 anos,  evidenciou-se desempenho inferior na 

Prova de Consciência Fonológica (PCF) no grupo constituído por crianças com ER quando 

comparadas ao grupo controle saudável, pareado por idade, sexo e nível socioeconômico. 

Adicionalmente, tais achados apontaram que crianças com ER apresentaram maior incidência 

de outras dificuldades de linguagem escrita que podem prejudicar o desempenho escolar. 

Dessa forma, de modo geral, o estudo concluiu que crianças com ER podem apresentar 
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alterações de linguagem oral e escrita, sendo algumas dessas alterações classificadas como 

dislexia (Oliveira et al., 2014). 

Adicionalmente, neste estudo, mediante análises correlacionais, foram identificadas 

correlações significativas positivas e altas entre os subtestes que avaliam a memória 

operacional e a consciência fonológica no subgrupo clínico da ER, sugerindo que o 

desenvolvimento da memória operacional e da consciência fonológica se interrelacionam. 

Esse achado é consistente com outros estudos, os quais apontaram para uma relação 

significativa entre a memória operacional e consciência fonológica, sendo muitas vezes 

indissociáveis e dependentes da idade cronológica, maturidade e nível de escolaridade dos 

sujeitos (Cardoso, Silva & Pereira, 2013; Gindri et al., 2007; Northcott et al., 2005; Northcott 

et al., 2007; Silva & Capellini, 2013).  

É notória, ainda no patamar científico, a ausência de consenso entre autores sobre a 

interrelação entre a consciência fonológica e a memória operacional. Se por um lado, autores 

sustentam a posição a favor de uma relação positiva entre as habilidades supracitadas 

(Cardoso et al., 2013; Silva & Capellini, 2013), outros pontuam o desenvolvimento da 

memória operacional e consciência fonológica enquanto competências independentes, 

reforçando a ausência de efeito preditor da memória operacional sobre a consciência 

fonológica (Cárnio, Sá, Jacinto & Soares, 2015). 

No entanto, a maioria dos estudos sinalizam que a memória operacional e a 

consciência fonológica, juntas, desempenham papel imprescindível para o aprendizado de 

habilidades como a leitura e a escrita. Cardoso et al. (2013), no estudo sobre essas duas 

habilidades e possíveis influências na aprendizagem da alfabetização em um grupo de 
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crianças intelectualmente normais com dificuldades (n=20) e sem (n=20), evidenciaram 

relação de dependência entre ambas as funções cognitivas.  

Os resultados do estudo acima indicaram que as crianças com nível de escrita 

alfabético apresentaram um bom desenvolvimento da consciência fonológica, e a maioria 

deles, um elevado desempenho da memória operacional. Os participantes na fase silábico-

alfabética evidenciaram alterações na consciência fonológica associado ao desempenho de 

memória mediano. Por sua vez, os sujeitos nas fases silábica e pré-silábica mostraram 

dificuldades significativas nas habilidades de consciência fonológica quando comparadas às 

crianças na fase silábico-alfabética, bem como obtiveram um baixo desempenho de memória. 

Nesse sentido, o estudo sugere que as habilidades de memória operacional e consciência 

fonológica são desenvolvidas concomitantemente, e, nesse processo, atuam influenciando no 

processo de alfabetização. 

Outro aspecto destacado pelo presente estudo, diz respeito à investigação da influência 

de variáveis clínicas sobre os desempenhos de crianças diagnosticadas com ER nas tarefas de 

memória operacional e consciência fonológica, uma vez que pesquisas distintas têm 

ressaltado que estas podem atuar como importantes geradores de alterações cognitivas 

(Jurkevičienė et al., 2012; Neri et al., 2012).  

No referido estudo, os resultados sugerem que não há influência da variável “idade de 

início da crise” sobre os desempenhos nos testes e tarefas propostos, embora este efeito tenha 

sido encontrado em outros estudos (Jurkevičienė et al., 2012; Neri et al., 2012). Assim, não 

foram identificadas diferenças significativas entre os desempenhos de crianças com crises 

epilépticas iniciadas antes dos 4 anos de idade e crianças com idade de início das crises entre 

4 e 11 anos. Resultado similar foi encontrado em outros estudos avaliando os domínios de 
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memória operacional e consciência fonológica (Miziara, Manreza, Mansur, Reed, Guilhoto et 

al., 2012;  Oliveira, 2011). 

Os achados supracitados podem ser explicados se considerarmos as conclusões de 

alguns estudos. De um lado, pesquisas ressaltam que a aquisição da linguagem oral se dá nos 

três primeiros anos de vida de uma criança. Nesse contexto, circuitos são estabelecidos como 

substrato para a linguagem. A manifestação de crises epilépticas nesse período sensível pode 

acarretar prejuízos no processo de maturação neurofisiológica das redes neuronais envolvidas na 

aquisição, desenvolvimento e domínio de padrões linguísticos (Aquino et al., 2005). Por outro 

lado, achados indicam que o início tardio da epilepsia pode interferir tanto nas redes neurais a 

serem desenvolvidas, quanto naquelas já estabelecidas (Monjauzeet al., 2005), fazendo com 

que a variável “idade de início da crise” não seja suficientemente discriminativa em termos de 

intensidade dos déficits encontrados. 

Adicionalmente, tais achados vêm somar-se à polêmica em torno da etiologia dos 

impactos da linguagem na ER. Para alguns, estes seriam precursores, para outros efeitos das 

descargas epileptiformes. Estudos se questionam se os impactos se desenvolveriam 

gradualmente a partir do início das crises, se seriam a ER e os déficits de linguagem ambos 

sintomas subjacentes a uma mesma síndrome, ou se os dois se desenvolvem durante o 

processo de epileptogênese, já que algumas crianças apresentam alterações de linguagem 

antes do início das crises (Overvliet, Aldenkamp, Klinkenberg & Hendriksen, 2011).  

A análise do desempenho dos subgrupos revelou que não houve diferença significativa 

em função da variável “número de crises”, sendo consistente com outros estudos (Goldberg-

Stern et al., 2010; Miziara, Manreza, Mansur, Reed, Guilhoto et al., 2012;  Oliveira, 2011), 
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sugerindo que independente do número de crises sofridas, a atividade epiléptica pode afetar o 

funcionamento cognitivo do sujeito. De modo semelhante, também não foram encontradas 

interferências da variável “idade de remissão da crise”. Estes achados podem ser explicados 

pelo fato de que grande parte das alterações cognitivas provenientes das descargas epilépticas 

estão frequentemente associadas às características da crise (parcial ou generalizada) e o tipo 

de tratamento (monoterápico ou politerápico) (Miziara, Manreza, Mansur, Reed, Guilhoto et 

al., 2012). 

Em termos da influência da variável “tempo de exposição às crises” nos desempenhos 

de crianças com ER, os resultados indicam diferença significativa entres os subgrupos na 

etapa ordem direta da tarefa Blocos de Corsi. Nessa, as crianças que foram expostas à 

epilepsia por tempo mais prologando obtiveram melhor desempenho quando comparadas com 

crianças que tiveram menor duração da atividade epiléptica. Tais achados corroboram o 

estudo de Neri et al. (2012), sugerindo que as crianças com maior exposição à epilepsia 

evidenciaram melhor desempenho nas tarefas avaliadas. Entretanto, ressalta-se aqui, que o 

achado supracitado diverge da literatura, a qual sinaliza que a manutenção da exposição das 

crianças ao impacto das descargas elétricas pode causar danos progressivos (Monjauze et al., 

2005).  

Salienta-se, que, embora o baixo efetivo da amostra não permita a realização de 

análises estatísticas correlacionando as variáveis (MANOVA), identifica-se que as crianças 

que constituíram os grupos com tempo de duração das crises superior a 2 anos, são aquelas 

com faixa etária igual ou superior a 9 anos, ao passo que crianças expostas à atividade 

epiléptica por até dois anos, compreendem a faixa etária, em sua maioria, entre 6 e 8 anos. 

Nessa perspectiva, sugere-se aqui que crianças com idade mais avançada apresentam melhor 
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desempenho na tarefa em questão, tendo em vista o caráter dependente da memória 

operacional e da consciência fonológica em termos do fator idade. Portanto, sugere-se que a 

variável “tempo de exposição às crises” isolada do fator idade não é aquela mais indicada para 

avaliar o impacto da atividade epiléptica sobre o desenvolvimento e a aprendizagem.  

Ainda, no estudo em questão, evidencia-se ausência de efeito da variável ‘uso de 

drogas antiepilépticas (DAE)’ sobre o desempenho das crianças em todos os testes e tarefas 

aplicados. Pesquisas encontraram resultados semelhantes, indicando ausência de diferenças 

estatisticamente significantes entre os pacientes que ainda estavam em tratamento e os que já 

estavam sem medicação (Fonseca, Tredus, Chiodi et al., 2004; Goldberg-Stern et al., 2010; 

Jurkevičienė et al., 2012; Oliveira, 2011; Neri, 2012).  

Nessa direção, embora as drogas antiepilépticas possam exercer influência sobre o 

desempenho cognitivo, o tratamento politerápico parece relacionar-se com maiores prejuízos 

em termo de alterações cognitivas (Meador, 2006). Nessa direção, estudos apontam, portanto, 

que crianças sob tratamento politerápico evidenciaram mais prejuízos cognitivos e 

comportamentais quando comparadas às crianças em tratamento monoterápico (Oliveira, 

2011), o que justifica, portanto, ausência de efeito da variável ‘drogas antiepilépticas (DAE)’ 

sobre o desempenho das crianças deste estudo, tendo em vista que todos os sujeitos sob uso 

de DAE estavam em tratamento monoterápico. Além disso, pesquisas apontam que as DAE’s 

desenvolvidas nos últimos anos, potencialmente, interferem menos nas funções cognitivas, 

acarretando, assim, minimização dos impactos no funcionamento cognitivo e melhora na 

qualidade de vida (Ortinski & Meador, 2004).  
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Além do exposto, pesquisas anteriores sugerem que a presença das crises seria a 

variável decisiva e explicativa dos déficits cognitivos na ER, e não o tratamento com DAE’s. 

A observação acerca da limitação das DAE’s foi evidenciada através de estudo que 

evidenciou melhora significativa após retirada da medicação em apenas um teste cognitivo, a 

saber, aquele que avaliou a velocidade psicomotora, sugerindo, então, que as diferenças de 

desempenhos entre crianças com epilepsia e controles estariam subjacentes à presença das 

crises (Staden et al., 1998; Aldenkamp et al., 1998). 

Diante do exposto, os achados deste estudo corroboram a controvérsia no que diz 

respeito à influência da terapia medicamentosa sobre o funcionamento cognitivo de crianças 

diagnosticadas com epilepsia rolândica, assim como em termos da interferência das demais 

variáveis clínicas aqui investigadas. Tais desencontros entre os achados científicos podem ser 

justificados pelas diferenças metodológicas, a quantidade de sujeitos da amostra e as variações 

identificadas em termos do tempo de uso e dosagem da medicação utilizada no controle das crises.  

 

8. Conclusão 

O objetivo geral do presente estudo foi investigar a memória operacional e a 

consciência fonológica em crianças diagnosticadas com ER. De forma geral, os resultados 

normativos evidenciam que os desempenhos das crianças diagnosticadas com ER em tarefas 

de memória operacional e consciência fonológica são significativamente inferiores quando 

comparados aos de crianças hígidas. Tais achados corroboram estudos recentes que 

questionam a condição benigna da ER, tendo em vista a identificação de déficits cognitivos 

específicos neste subgrupo clínico, a despeito dos níveis normais de inteligência. 
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Correlações significativas entre todos os testes de memória operacional e consciência 

fonológica sugerem que o desenvolvimento das habilidades investigadas se inter-relacionam. 

Identificou-se força de correlação alta na maioria dos testes que avaliam a memória 

operacional e a consciência fonológica, sendo os achados, portanto, consistentes com os 

demais estudos que destacam a relação entre as duas habilidades e a importância destas para 

aquisição e desenvolvimento das habilidades linguísticas.  

Vale retomar aqui a proposição de que a memória operacional fonológica e a 

consciência fonológica compartilham componentes de processamento fonológico. Supõe-se 

que este subsistema da memória operacional seja fator imprescindível para a execução de 

tarefas que avaliam a consciência da estrutura sonora das palavras. Nesse sentido, a 

compreensão da relação entre tais habilidades pode auxiliar a identificação precoce de 

possíveis déficits na ER. Certamente, o desenvolvimento de programas de intervenção 

direcionados para o aprimoramento da consciência fonológica e da memória, integrados ao 

atendimento fonoaudiológico pode amenizar e até mesmo prevenir alterações na alfabetização 

deste grupo clínico. 

Não foram encontrados efeitos significativos das variáveis clínicas (“idade de início da 

crise”, “número de crises”, “idade de remissão da crise”, “uso de drogas antiepilépticas”) 

sobre o desempenho dos participantes, sugerindo que as dificuldades identificadas parecem 

estar relacionadas à própria epilepsia, a despeito de outros fatores comumente apontados 

como catalizadores das dificuldades.  

Ressalta-se ainda que a literatura tem sugerido a epilepsia rolândica enquanto quadro 

clínico que possibilita a estrutura de um modelo adequado para investigar as relações entre 

atividade epileptogênica e desenvolvimento e aquisição de linguagem, uma vez que a 



75 

 

localização do foco de descargas epilépticas, parece estar intimamente relacionada a esta 

função (Monjauze et al., 2011).  

Assim como toda pesquisa, esta também tem suas limitações e fragilidades, tal como o 

fato de se ter trabalhado com uma extensa faixa etária (6 a 13 anos) e com número reduzido 

de participantes. No entanto, em sendo Natal uma cidade com menos de 1 milhão de 

habitantes, a ocorrência de sujeitos com patologias específicas comumente é mais baixa que 

outras regiões do país, exigindo maior flexibilidade na constituição das  amostras e grupos 

clínicos. 

Este estudo defende que o termo benigno deve ser usado com cautela na ER, tendo em 

vista que os resultados evidenciaram prejuízos nas tarefas avaliadas, em termos de memória 

operacional e consciência fonológica, independentemente das características associadas às 

descargas epilépticas e uso de medicações.  

Nesse sentido, apesar da remissão espontânea de convulsões, a ER se configura 

enquanto uma síndrome electroclínica, e, portanto, exige um acompanhamento longitudinal, 

sobretudo em relação ao desempenho acadêmico destas crianças. Avaliações 

neuropsicológicas devem ser realizadas sistematicamente, notadamente nas fases de aquisição 

da leitura e escrita. Por fim, espera-se que os resultados do presente estudo possam subsidiar 

distintas intervenções de profissionais, ensejando o desenvolvimento de programas de 

intervenção voltados para minimização das dificuldades vivenciadas por esse subgrupo 

clínico, com vista a potencializar seu desenvolvimento e qualidade de vida.  
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Anexo 

Roteiro da entrevista utilizado na coleta de dados do presente estudo. 

 

 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 

 

MEMÓRIA OPERACIONAL E CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA EM CRINÇAS COM EPILEPSIA ROLÂNDICA 

DATA: ___/___/______ 

 

Nome do paciente: ______________________________________________________________________________________ 

Filiação: __________________________________________________________________________________________________ 

                  __________________________________________________________________________________________________ 

Endereço:________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________Telefone(s):_____________________________________________________ 

Data de Nascimento: __________________Idade na avaliação: ___________        Sexo: (  ) F   (  ) M 

Escolaridade do paciente:_______________________________       __ Tipo: (  ) Particular (   ) Pública  

Renda Familiar______________________________________ 

 

DADOS 

Breve histórico gestacional e desenvolvimental:____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Idade de início das crises: ________________            Idade em que foi diagnosticado:___________ 

Quanto tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico?_____________________________ 

Freqüência das crises: _____________________________________________________________________________ 

Idade da última crise:___________________________     Quantas crises:______________________________ 

 

Medicação: ( ) Sim ( ) Não    

Tempo de uso:______________________________________________________________________________________ 

Especificar:___________________________________________________________________________________________ 

 

Características da crise 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Características do EEG: 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 


