
Plano de tratamento médico 
[Tratamentos médicos disponíveis] Tratamento cirúrgico para epilepsia de difícil tratamento 

 

 

 

 

 

 

 

 
Após alguns dias, a aplicabilidade ou não da cirurgia será comunicada através da coordenadora do 
tratamento médico, a JTB Corp. Japan Medical & Health Tourism Center (JMHC). 

Cirurgia aplicável → Para o passo 2 Cirurgia não aplicável → Fim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※As consultas ambulatoriais dos passos 2, 4 e 5 implicam em custos adicionais. 

Fase 1: Monitoramento de eletroencefalograma de longa duração, etc.  
Atendimento ambulatorial, internação, exame 

(1) Consulta ambulatorial, esclarecimentos sobre o exame e exame PET/C 
(2) Exame de início de internação / Monitoramento de eletroencefalograma de longa duração, observação de sintomas 

concretos de acessos através de imagens de vídeo, verificação das fontes dos acessos, e decisão sobre a aplicabilidade de 
cirurgia. 

(1) Corte / isolamento 
Fase II: Implante de eletrodo intracraniano 

neuropsicológico 
Fase III: Cirurgia de corte/isolamento de foco 

Internação / cirurgia (cerca de 30 dias) 
※Determinar o foco e identificar a fonte / Dispositivo de 

estímulo de acessos de epilepsia 

(2) Tratamento através de estímulo do nervo vago 
Início da internação / cirurgia (cerca de 6 dias) 

※ Instalação de dispositivo, inibição de acessos através de 

estímulo elétrico 

 ↓Depois do término da internação 

Atendimento ambulatorial / ajuste de dispositivo  
(1 vez/2 semanas) 

※Ajuste do estímulo eletrônico do dispositivo 

(cerca de 2 meses) 

Consulta ambulatorial (observação do progresso neuropsicológico) 

Vinda ao Japão [Passo 1] Monitoramento de longa duração de eletroencefalograma (cerca de 9 dias) 

Volta ao país 

Vinda ao Japão [Passo 4 ] Primeira consulta (1 dia) após a cirurgia 

Passo 1 / Custo estimado de ¥1,6 milhões 

Passo 3 / Custo estimado ¥7 milhões Passo 3 / Custo estimado ¥16 milhões 

Vinda ao Japão [Passo 2] Esclarecimentos antes da cirurgia (1 dia) 

Volta ao país 

Consulta ambulatorial ※Serão prestados esclarecimentos sobre a cirurgia a ser realizada. 

Vinda ao Japão [Passo 3] Cirurgia (30 dias a 2 meses) 

Consulta ambulatorial (observação do progresso) 

Volta ao país Volta ao país 

Volta ao país Volta ao país 

Vinda ao Japão / Volta ao país [Passo 5] Consulta de ambulatório (observação do progresso) (1 dia) 

※O paciente retornará ao Japão periodicamente para fazer consultas ambulatoriais. 


