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Introdução: A epilepsia é o distúrbio neurológico grave mais comum no mundo. Calcula-se
que cerca de 100 milhões de pessoas irão apresentá-la em algum momento de suas vidas. A
cronicidade da doença somada aos sintomas e aos efeitos colaterais da medicação colaboram
para o surgimento do estigma entre os pacientes acometidos. Além disso, aumenta a suscetibilidade para transtornos mentais, como depressão e causa prejuízo na qualidade de vida.
Entretanto, poucos estudos são desenvolvidos objetivando quantificar e qualificar a presença
de sintomas psicossociais em indivíduos epilépticos. Objetivo: Identificar entre pacientes com
epilepsia a percepção do estigma, a avaliação de sua qualidade de vida e a presença de sintomas de depressão. Participaram do estudo 49 pacientes atendidos no ambulatório de epilepsia
de difícil controle do Hospital de Base de São José do Rio Preto. Casuística e Métodos: Os
pacientes que se encaixavam nos critérios de inclusão foram convidados a participar por ordem
de chegada ao Ambulatório para consulta médica. Após assinarem o Termo de consentimento
livre e esclarecido responderam individualmente a questionários sobre estigma (Questionnaire
of illness representation, epilepsy impact and stigma), qualidade de vida (Quality of Life in
Epilepsy-31) e ao Inventário de Depressão de Beck. Resultados: Dos 49 pacientes incluídos
no estudo, 53% eram mulheres, 67% tinham até 9 anos de estudo e 53% eram casados ou estavam em relacionamento estável. A idade média da amostra é de 47 anos. A Qualidade de vida
média dos pacientes foi de 60,05 pontos, a pontuação média do estigma sentido foi de 44,05
pontos e 53% dos participantes apresentavam sintomas indicativos de depressão. Conclusão:
Através da relevância dos resultados é necessário olhar com maior atenção às consequências
psicossociais que a epilepsia causa nos pacientes, através da realização de mais estudos e elaboração de formas de diminuir o preconceito.
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