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Questão 1 

A epilepsia em crianças e jovens pode ser associada a comorbidades, incluindo deficiências 

motoras, dificuldades de aprendizagem, problemas comportamentais e problemas de saúde 

mental. O British Child and Adolescent Mental Health Survey  revelou que > 25% das crianças 

com epilepsia entre as idades de 5 e 14 anos tiveram dificuldades emocionais, comportamentais 

e de relacionamento em comparação com 9% dos controles e 11% das crianças co m diabetes; 

essa porcentagem aumentou para 56% em crianças com epilepsia associada a problemas 

neurológicos. 

Questão 2 

Existem três categorias reconhecidas de evolução da epilepsia infantil. Em primeiro lugar, há a 

epilepsia com início na infância, onde as convulsões são susceptíveis de cessar durante a 

adolescência, mas as comorbidades associadas, como déficit cognitivo e distúrbios 

comportamentais, podem persistir na adolescência e na idade adulta. Em segundo lugar, há a 

epilepsia com início na primeira infância ou na infância, que persiste à medida que os indivíduos 

crescem e está associada a dificuldades de aprendizagem e outras comorbidades. Em terceiro 

lugar, há epilepsias com início na adolescência, que persistem na idade adulta, como a epilepsia 

mioclônica juvenil (JME). Segundo os autores, o problema é que esta é uma visão bastante 

simplista para analisar as epilepsias em crianças e jovens e para pensar em resolver problemas 

durante a transição. Na realidade, existem muitos tipos diferentes de epilep sias que podem não 

se encaixar nessas três categorias distintas, para cada jovem com epilepsia teria que ter um 

plano de transição individual cuidadosamente adaptado.  

Questão 3  

A adolescência é um período crítico durante o desenvolvimento envolvendo eleme ntos biológicos 

e psicossociais específicos. É definido pelo Instituto Nacional de Saúde e Excelência Clínica 

(NICE) como entre as idades de 12 e 17 anos e pela Organização Mundial de Saúde como as 

idades entre 10 e 19 anos. Na prática, 16 ou 17 anos geralmente é a idade em que o jovem 

passaria de serviços pediátricos para adultos. Os autores consideram essa medida puramente 

arbitrária, baseada na experiência local; no entanto, entendem que a idade exata para considerar 

a transição depende do acordo conjunto entre a família e o clínico. 

Questão 4 

Compreender o desenvolvimento da adolescência é essencial para cuidar dos jovens com o fardo 

adicional de doenças crônicas durante esse momento crucial em suas vidas. A adolescência é 

muitas vezes um período de conf lito quando um jovem aspira a desenvolver um senso de 

identidade e auto-imagem. Eles começam a desenvolver habilidades cognitivas, como o 

pensamento abstrato, experimentam comportamentos diferentes, formam relações fora da família 

e começam a desenvolver sua independência emocional, pessoal e financeira.  

Questão 5 

Estas tendências foram observadas em estudos longitudinais com grandes populações em 

diferentes países. A influência da epilepsia no desempenho social foi maior do que em outros 

grupos de controle de doenças crônicas na infância. A comparação do desempenho social de 

crianças com epilepsia de ausência infantil (CAE) e artrite reumatóide juvenil revelou que as 

crianças com CAE apresentaram maiores taxas de trabalho não qualificado e dificuldades 

comportamentais e psiquiátricas. 


