
EPILEPSIA - Sem preconceito, 

O QUE É EPILEPSIA?
Epilepsia é uma alteração temporária e reversível do funcionamen-

to do cérebro, que não tenha sido causada por febre, drogas ou dis-

túrbios metabólicos e se expressa por crises epilépticas repetidas. É 
importante lembrar que a doença não é transmissível e que ocorre 

quando as atividades das células nervosas são perturbadas.
Durante alguns segundos ou minutos, uma parte do cérebro emite si-

nais incorretos, que podem ficar restritos a esse local ou espalhar-se. 
Em outras palavras, a crise acontece quando um grupo de neurônios 

envia descargas excessivas a outros, fazendo com que a informação 

entre estas células ocorra de forma anormal. 

CAUSAS DA EPILEPSIA
* infecções perinatais

* má assistência durante o parto

* acidentes

* tumores cerebrais

* abuso de álcool e drogas

* má formação cerebral

* infecções como meningite e neurocisticercose
*causas desconhecidas, entre outras

TIPOS DE CRISES EPILÉTICAS
Existem dois tipos de crises. As crises parciais (ou focais) podem ser 
simples ou complexas. Nos casos simples, o estado de consciência 
permanece inalterado. Nas complexas, o estado de consciência fica 
alterado, ou seja, a pessoa não consegue interagir e não se lembra do 

que acontece no período da crise. Estas crises são provocadas por al-
terações localizadas em qualquer parte do cérebro e portanto, causam 
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os mais variados tipos de sintomas, como manifestações involuntárias 
no comportamento, no controle muscular, na consciência e na sensi-

bilidade do indivíduo.

COMO RECONHECER UMA CRISE?
A crise convulsiva é a forma mais conhecida pelas pessoas. Antiga-

mente, o temo usado, era “ataque epiléptico”, mas que caiu em desuso 
por ser pejorativo. 
Nesse tipo de crise, a pessoa pode cair ao chão, apresentar contrações 
musculares em todo o corpo, mordedura da língua, salivação intensa, 

respiração ofegante e, às vezes, até urinar.
Já a crise do tipo “ausência” é conhecida como “desligamentos”. A pes-

soa fica com o olhar fixo, perde contato com o meio por alguns se-

gundos. Por ser de curtíssima duração, muitas vezes não é percebida 
pelos familiares e/ou professores. 

O QUE FAZER AO PRESENCIAR UMA CRISE?
• Coloque a pessoa deitada e retire de perto objetos que possam ma-

chucar. A área ao seu redor deve ficar livre;
• Não impeça seus movimentos. Não a segure, não lhe dê tapas e nem 
jogue água ou qualquer outra substância líquida;
• Proteja-lhe a cabeça para que ela não bata no chão com os movi-
mentos. 
• Não insira nenhum objeto na boca da pessoa, pois isso pode feri-la 
ou aumentar o risco de aspiração de líquidos, como saliva;
• Levante seu queixo para facilitar a passagem de ar e vire-a de lado, 

para que ela não aspire saliva ou vômito. 
• Afrouxe-lhe as roupas;
• Atenção: crises com duração maior que cinco minutos devem ser 
tratadas como emergência médica, assim como as que se repetem em 
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um intervalo de cinco minutos sem que a pessoa recupere a consci-

ência. 
• Não tente proteger a língua da pessoa, pois ela poderá mordê-lo ou 
se machucar. A crença popular de que é possível enrolar e engolir a 
língua durante a crise não tem fundamento. 

TRATAMENTO 
O tratamento é geralmente feito através de medicamentos que evi-

tam a propagação das descargas elétricas anormais no cérebro, isto é, 

tem o objetivo de bloquear as crises, a fim de assegurar boa qualidade 
de vida para o paciente.
O sucesso do tratamento depende fundamentalmente do paciente 

que precisa fazer uso regular da medicação por algum tempo, não ne-

cessariamente por toda a vida. Ele precisa entender sua condição, sa-

ber que medicação está usando e quais são seus efeitos colaterais.
Enquanto toma o remédio – um só – que é fornecido pelo Ministério 

da Saúde ou pela Unidade Básica de Saúde, é importante manter o 

acompanhamento médico regular para controle. 
Mas existem também tratamentos cirúrgicos. O VNS (Estimulação DO 
Nervo Vago), por exemplo, chegou ao Brasil nos anos 2000 e tem dado 
resultados positivos em muitos casos. 
A terapia usa um gerador, pequeno aparelho médico, que através de 
um condutor, envia minúsculos impulsos elétricos ao eletrodo ligado 

ao nervo vago situado no pescoço. O nervo vago é um grande elo de 
comunicação entre o corpo e o cérebro, responsável por enviar impul-

sos às partes do cérebro.
Este procedimento é conhecido por ser pouco invasivo, já que não 

envolve uma cirurgia cerebral e apenas uma cirurgia simples e rápi-

da, geralmente realizada sob anestesia geral. Além disso, após a cirur-
gia, além das duas pequenas cicatrizes devido às incisões, quase não 
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se pode notar o gerador que apresenta apenas uma leve elevação na 

pele do peito onde foi implantado.
Também, especialistas têm comprovado que dietas alimentares espe-

cializadas estão ajudando pacientes no tratamento. Vale lembrar, que 
em muitos casos, o acompanhamento psicológico dos epiléticos é de 
total importância para o enfrentamento ao preconceito.

PRECONCEITO
Apesar de aproximadamente 50 milhões de pessoas terem epilepsia - 
de acordo com Organização Mundial de Saúde (OMS) -  os pacientes 
ainda enfrentam diariamente o preconceito, que se origina, principal-

mente, da desinformação por parte da maioria da sociedade. 
Para tentar reverter esta situação, o dia 26 de março tornou-se o Dia 
Roxo. A data, celebrada no mundo todo como Purple Day, é um con-

vite ao fim do estigma contra a epilepsia. 


