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RESUMO 

 

A epilepsia é das doenças crónicas mais comuns na população mundial e as suas 

consequências são tanto a nível neurológico, social e psicológico (Aliasharpour et al., 2013; 

Endermann, 2015). Sendo esta uma doença tratável, a maioria dos portadores desta doença não 

realiza qualquer tipo de tratamento (Patterson, Gautam & Pant, 2013), confrontando-se 

permanentemente com o estigma associado a esta doença.  
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EPILEPSIA 

 

A epilepsia é considerada uma doença crónica bastante comum (Aliasgharpour, Nahery, 

Yadegary & Haghani, 2013) e embora a investigação tenha começado por volta dos anos 70, 

levou cerca de 30 anos para ser estudado mais aprofundadamente (Faust, Acharya, Adeli & 

Adeli, 2015). A neuropsicologia tem um papel crucial nesta doença, pois permite responder a 

questões clínicas a seu respeito, como a avaliação da disfunção cognitiva em relação ao tipo de 

epilepsia, o seu tratamento, a qualidade de vida do sujeito, entre outros (Witt, Alpherts & 

Helmstaedter, 2013).  

Estima-se que, aproximadamente, 50 milhões de pessoas no mundo tenham epilepsia 

(Aliasharpour et al., 2013; Kumar et al., 2013), afetando principalmente crianças e idosos 
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(Aliasgharpour, 2013). Em comparação com a população em geral, indivíduos com epilepsia 

apresentam uma taxa de mortalidade maior (Chang et al., 2014; Smith, Wagner & Edwards, 

2015), sendo o AVC uma das principais causas indicadas (Chang et al., 2014) e apresentam 

também, segundo diversos estudos, um maior risco de ter outras perturbações médicas e 

neurológicas (Chang et al., 2014; Endermann, 2015). Psicose e depressão são um bom exemplo 

disso, em que a probabilidade é 3-12 vezes superior (Kandratavicius et al., 2012). A nível 

somático podemos identificar problemas cardíacos, doenças respiratórias, demência, entre outros 

(Chang et al., 2014).  

Para além das implicações médicas e neurológicas, existem também implicações a nível 

social e psicológico (Aliasharpour et al., 2013; Endermann, 2015), visto que por norma têm um 

rendimento inferior (devido muitas vezes à invalidez da doença), uma menor qualidade de vida, 

pior desempenho escolar, entre outros (Aliasgharpour et al., 2013). É importante também 

salientar que a falta de informação acerca da doença faz com que estas pessoas sofram, muitas 

vezes, de discriminação social (Goel, Singh, Lal & Singh, 2014).  

O sinal mais visível da epilepsia é uma crise epiléptica. Esta resulta de descargas anormais 

no cérebro (podem ser excessivas ou síncronas) que alteram a função cerebral e a maioria, tem 

uma duração inferior a dois minutos (Smith et al., 2015). Sendo assim, as crises epilépticas 

podem ser do tipo generalizadas ou focais/parciais (Smith et al., 2015).  

Existem vários tipos de epilepsia, mas a que é considerada a mais comum, principalmente 

em adultos, é a Epilepsia do Lobo Temporal (ELT) (Kandratavicius et al., 2012). Esta epilepsia é 

do tipo focal onde ocorrem crises que normalmente se originam na região medial temporal, 

estando associada a alterações estruturais e metabólicas (Maccotta et al., 2013).  

Os diversos tipos de epilepsia afetam distintas áreas corticais. Por exemplo, na epilepsia do 

lobo temporal a área afetada é o córtex temporal e na epilepsia idiopática generalizada a área 

afetada já passa a ser os lobos frontais (Argyropoulos, Kouvatsou, Pita, Vlaikidis & Kimiskidis, 

2012).  

Embora um terço das epilepsias não tenham uma causa conhecida, ainda assim é possível 

apontar diversos fatores que podem estar na origem da mesma, como por exemplo: malformações 

congénitas do cérebro, doenças infecciosas, doença cerebrovascular, lesão traumática cerebral 

(Smith et al., 2015).  

As funções cognitivas são outro aspeto a ter em consideração na epilepsia. As crises 

epilépticas podem influenciar várias funções, tais como a atenção, memória a curto e longo prazo 

(Kurzbuch, 2013), tendo efeitos negativos no funcionamento diário do indivíduo (Witt & 

Helmstaedter, 2015). Infelizmente, esta pode ser permanente, correspondendo a lesão e/ou 

localização focal, como por exemplo, o mau desempenho da memória verbal em epilepsia do 

lobo temporal esquerdo (Kurzbuch, 2013). A causa apontada é considerada multifatorial, pois são 
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vários os fatores correlacionados que contribuem para este funcionamento (Lopes et al., 2013; 

Witt & Helmstaedter, 2015). Os fatores referidos anteriormente incluem: tipo de epilepsia e 

etiologia subjacente, idade de início, frequência das crises, duração da epilepsia e tratamento 

(drogas anti-epilépticas) (Lopes et al., 2013).  

É importante também referir que o eletroencefalograma (EEG) é fundamental para o 

diagnóstico de epilepsia (Rizvi, Zenteno, Crawford & Wu, 2013). Tanto as crises epilépticas 

como os eventos interictais, podem manifestar-se no EEG, fornecendo informações úteis para o 

diagnóstico e localização de foco epiléptico no cérebro (Rizvi, 2013).  

A epilepsia é uma doença tratável e 50% pode ter uma diminuição ou controlo das crises 

com doses relativamente baixas de medicação, no entanto, a maioria das pessoas, não adere ao 

tratamento, permanecendo a doença ativa (Patterson, Gautam & Pant, 2013).  

Em suma, a epilepsia é uma doença crónica que afeta a vida do indivíduo em vários 

aspetos. Este é um tema muito complexo e que exige uma atenção redobrada. Após uma pesquisa 

e análise cuidada de diversos estudos, um dos aspetos que me fez reflectir bastante, foi a falta ou 

errada informação acerca desta temática, uma vez que estamos inseridos num mundo muito 

desenvolvido em que a informação está facilmente acessível a todos; por sua vez, é também 

surpreendente que numa sociedade tão moderna estes doentes tenham de se defrontar com o 

estigma, juntamente com as mais diversas consequências negativas a par da exclusão social.  
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