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Resumo: A terapêutica não-farmacológica relacionada aos tratamentos 

mágicos, religiosos e tradicionais para o manejo de quadros convulsivos 

recorrentes e não recorrentes persistem em diversas comunidades rurais e 

urbanas. Objetivou-se Investigar crenças, tratamentos tradicionais/alternativos e 

estigmas associados aos quadros de convulsões – isolados e/ou recorrentes 

(epilepsia), no contexto do saber popular. Trata-se de uma  Revisão Sistemática 

de Literatura, do tipo metassíntese, conduzida na base de dados Web of 

Sciences. Foi utilizado o formulário de pesquisa avançada, a associação ocorreu 

mediante a seleção por tópicos, com operador booleano “and” do seguinte modo: 

TS = (beliefs AND epilepsy AND religion); TS = (beliefs AND culture AND 

epilepsy); TS = (beliefs AND stigma AND epilepsy) e TS = (culture AND epilepsy 

AND beliefs). Os critérios de inclusão foram: período de publicação entre janeiro 

de 1990 e dezembro de 2017, nos idiomas inglês, espanhol e francês, artigos de 

revisão ou pesquisas originais em texto completo e categorias de análise 

subdivididas em: crenças, tratamentos recorrentes e estigmas. Foram 

encontrados 164 artigos e removidos 97, sendo esses: artigos duplicados e 

artigos que abordavam temáticas não contempladas nos objetivos propostos 

(outras doenças relacionadas à Epilepsia; Neuroanatomia, Biologia molecular; 

Farmacologia; Estudos teóricos de Teologia e História). Dos artigos avaliados 

para elegibilidade, 67 foram incluídos na amostra final. O periódico com maior 

publicação foi Epilepsy & Behavior (38 estudos). A categoria de análise mais 

recorrente foi “Beliefs”, algumas crenças atreladas às convulsões envolviam 
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possessão demoníaca, “evil eye” (quebranto) e carma. Os tratamentos 

tradicionais estavam relacionados ao uso de plantas, com a figura central do 

curandeiro. Alguns estudos apontaram estigmas recorrentes em populações 

rurais e urbanas, como a crença do contágio e necessidade de isolamento após 

crise. Diante do que foi exposto, Profissionais da saúde devem estar 

interessados em investigar crenças, tratamentos tradicionais/alternativos e 

estigmas associados aos quadros convulsivos, implementando uma assistência 

culturalmente competente e holisticamente eficaz.  
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