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INTRODUÇÃO E 
CONCEITOS INICIAIS 
SOBRE EPILEPSIA



INTRODUÇÃO Episódios de descargas 
elétricas súbitas, 

excessivas e transitórias 
dos neurônios do 

encéfalo, causando 
disfunção

De maneira geral, causa 
alterações neurológicas 

da consciência, 
motoras, sensitivas e 

autonômicos



CONCEITOS INICIAIS

Crise epiléptica: episódio de exacerbação do funcionamento dos neurônios, 
entendida clinicamente como alterações motoras, sensitivas, autonômicas 
ou da consciência

Epilepsia: definida como uma das seguintes condições

• Duas ou mais crises não provocadas (ou reflexas) com intervalo acima de 24h, OU
• Uma crise não provocada (ou reflexa) e uma probabilidade de crise futura similar ou risco 

geral de recorrência de duas crises (maior que 60%) num intervalo de 10 anos, OU
• Diagnóstico de síndrome epiléptica



CONCEITOS INICIAIS

• Febre, distúrbios hidroeletrolíticos, 
intoxicações, etc

Síndrome/Crise 
provocada: resposta 
normal do cérebro a 

eventos externos 
(fatores deflagladores)

• Agudos (TCE, AVC, neoplasia, drogas, etc)
• Crônicos (AVC antigo, TCE antigo, infecção 

antiga)

Síndrome/Crise não 
provocada: resposta 

anormal do cérebro a 
fatores deflagladores



CONCEITOS INICIAIS

Síndrome/crise idiopática: 
sem fator desencadeante, 

com caráter genético. 
Situações extremamente 

específicas

Síndrome/crise 
criptogênica: sem fator 

desencadeante ou caráter 
genético



EPIDEMIOLOGIA

É a doença primária do encéfalo mais comum em 
todo mundo

Cerca de 10% das pessoas apresentarão pelo 
menos uma crise ao longo da vida

Cerca de 25% das crises ocorrerão apenas uma vez 
na vida, por causas simples e não recorrentes



EPIDEMIOLOGIA

Indivíduos de maior 
risco
• Paralisia cerebral, 

retardo mental
• Acidente Vascular 

Cerebral (AVC), 
demência de Alzheimer



EPIDEMIOLOGIA

Por ano: pelo menos 6% das crianças e 9% da 
população geral terão sua primeira crise epiléptica

Brasil

• Prevalencia cumulativa da doença de 11,9/1000 na região urbana de 
São Paulo e 18,6/1000 na região de São José do Rio Preto

• Acesso dificultado às Drogas Antiepilépticas (DAE) pelo SUS



FISIOPATOLOGIA

Pouco se conhece sobre os mecanismos que causam epilepsia

Algumas regiões do encéfalo são mais predispostas a desenvolverem 
epilepsia: hipocampo, córtex entorrinal e amígdala

As pesquisas mais atuais apostam nas alterações genéticas, moleculares de 
fatores de crescimento e canaliculares para explicar as epilepsias



EPILEPSIA E PRECONCEITO
Medo de contágio 
e vergonha sobre 
a condição

Estigmas sobre a 
doença
• "Retardado", "frágil", 

"antissocial", 
"perigoso", "lento", 
"feio"

Crianças e 
epilepsia
• Medo dos pais sobre o 

desempenho cognitivo 
e sobre quando será a 
próxima crise



EPILEPSIA E SEXUALIDDE

Efeito colateral das DAE: 
Disfunção sexual
• Mulheres: alterações da libido, 

excitação e orgasmo
• Homes: queda da libido e 

redução do desempenho sexual
• Ambos: ansiedade sexual

Sempre 
questionar 

efeitos 
colaterais 

sexuais das 
DAE

Crises 
epilépticas sem 
tratamento
• Preconceito e 

medo



AVALIAÇÃO 
CLÍNICA DA 
EPILEPSIA



ANAMNESE

Muitas situações tidas como crises epilépticas não são verdadeiras
• O auxílio de uma testemunha ocular é bem vindo, devendo-se estimular a imitação mímica
• Devemos estimular a gravação das crises como forma de reconhece-las

Dados da anamnese relevantes
• Curso natural da crise: pródromos (irritabilidade, alterações de humor, cefaleia), auras, 

estado pós-ictal (hemiplegia, monoplegia de Todd, cefaleia, alterações comportamentais)
• Sintomas motores (movimentos anormais ou ausência de tônus), sensoriais (parestesias, 

anestesias), autonômicos (vômitos, palidez, cianose, sialorreia, perda de controle 
esfincteriano)

• Confusão mental matinal sem etiologia específica
• Língua com sinais de mastigação



AURAS

Atualmente os 
neurologistas entendem as 

auras como epilepsias 
focais extremamente 

localizadas

Podem ocorrer como 
sensações anormais

• Cheiro de queimado
• Sensação de medo
• Formigamento no 

membro



ANAMNESE

ACHADO SEMIOLÓGICO SIGNIFICADO CLÍNICO

Uso de hipoglicemiantes Procurar hipoglicemia

Epilepsia no início da manhã, início do 
sono, frequência e número de crises

Avaliar etiologia e prognóstico

Uso recente de medicamentos e 
fitoterápicos

Avaliar interação medicamentosa e 
redução do limiar convulsivo

Uso de álcool ou drogas Avaliar intoxicação, interação 
medicamentosa e abstinência

Uso inadequado de medicações, 
mudanças de peso relevantes

Avaliar risco de subdose de 
medicações e má adesão terapêutica

Sintomas sensoriais/motores 
específicos

Sugestão de crise focal



ANAMNESE

ACHADO SEMIOLÓGICO SIGNIFICADO CLÍNICO

Febre, traumas e doença metabólica Buscar causas secundárias para crise

Transtorno de personalidade, 
deterioração intelectual, distúrbios de 
aprendizado

Doença neurodegenerativa

Alterações do DNPM e distúrbios do 
sono

Doença neurológica primária

Vômitos, atraso do crescimento Doença metabólica ou lesão estrutural 
do encéfalo

História de parto complicado, hipóxia 
perinatal, hipoglicemia e icterícia 
neonatais

Doença estrutural do encéfalo

História de infecção do SNC ou TCE Doença estrutural do encéfalo



ANAMNESE

ACHADO SEMIOLÓGICO SIGNIFICADO CLÍNICO

Hábitos alimentares sugestivos de 
cisticercose

Neurocisticercose

Histórico familiar de epilepsia Investigar síndromes epilépticas 
familiares (epilepsia do lobo frontal, 
epilepsia mioclonal juvenil, epilepsia 
neonatal familiar benigna) 



EXAME FÍSICO

Perímetro encefálico aumentado
• Possível Hidrocefalia

Sopro cardíaco, hipertensão arterial
• Afastar síncopes de origem cardíaca

Visceromegalias
• Sugestão de doença metabólica ou de armazenamento

Escoriações
• Possível TCE



EXAME FÍSICO

Abaulamento da fontanela ou rigidez nucal

• Irritação meníngea

Alterações de nível de consciência, presença de sinais focais, ataxia, anormalidades 
de nervos cranianos

• Sugestão de crise epiléptica focal

Hemiparesia, hiper-reflexia, reflexos anormais (Babinski)

• Lesão estrutural contralateral

Fundoscopia alterada

• Avaliar papiledema e hemorragia retiniana



EXAME FÍSICO

Alterações de pele (mancha café com leite, nevos, adenomas, fibromas, 
hemangiomas) + olhos + sistema nervoso

• Facomatoses

Lesões hipocrômicas 

• Sugestivo de esclerose tuberosa

Petéquias

• Sugestivo de quadros meníngeos



RED FLAGS

• Presença de sinais meníngeos
• Crises rapidamente progressivas
• Presença de sinais ou sintomas neurológicos
• Crise iniciada em idoso
• Epilepsia com crise mioclônica e astática

Alerta para situações graves



YELLOW FLAGS

• Epilepsia com sintomas constitucionais
• Epilepsia com atraso do desenvolvimento 

neuropsicomotor
• Crises conversivas
• Condutores de veículos
• Estigma do convívio social (amigos, família, trabalho)

Alerta para situações de tratamento difícil



PROGNÓSTICO

Indivíduos com epilepsia sem tratamento tem 
maior risco de morte súbita que a população 
geral

As principais causas de morte súbita são 
arritmias cardíacas, asfixia, insuficiência 
respiratória



MITOS E MÁS PRÁTICAS

É impossível engolir a língua por causa de uma crise epiléptica

Não se deve colocar nada na boca de um indivíduo durante uma crise

Nunca se deve restringir fisicamente uma pessoa em crise

Pessoas com epilepsia podem trabalhar, desde que não tenham incapacidades

Epilepsia não é uma incapacidade física por si só

Epilepsia e crises epilépticas não guardam relação com eventos espirituais, religiosos e místicos

Pessoas com epilepsia podem ser pais e mães, mas devem saber planejar a vida parental



ORIENTAÇÕES AOS PACIENTES



EPILEPSIA E DIREÇÃO

Apenas a categoria B 
é liberada no Brasil

Necessário realizar 
EEG em sono
• Anormaliddes indicam 

risco de recorrencia de 
crises

O médico sempre 
deve se lembrar dos 
efeitos colaterais das 
DAE antes de 
prescrevê-la para 
motoristas
• Sonolência e diplopia



TIPOS DE CRISES 
EPILEPTICAS



TIPOS DE CRISES

As crises podem ser focais (acometem parte específica e localizada do 
encéfalo) ou generalizadas (acometem ambos hemisférios 
simultaneamente)

Uma crise focal pode se tornar secundariamente generalizada

A classificação é feita pela ILAE (International League Against Epilepsy)



INTERNATIONAL 
LEAGUE 
AGAINST 

EPILEPSY (ILAE)

Desde 1960

Última atualização de 2017

Propõe mudanças na nomenclatura da 
doença e seus correlatos

Há muito vem propagando a ideia de 
abandonar o termo convulsão e crise 
convulsiva

Adotar os termos epilepsia e crise epiléptica



INTERNATIONAL 
LEAGUE 
AGAINST 

EPILEPSY (ILAE) 
2017

Início focal
• Início motor: automatismos, atonia, clonica, 

hipercinesia, espasmos epilépticos, mioclonia, 
tonica

• Início não motor: autonômica, prisão 
comportamental, cognitiva, emocional, 
sensitiva

Início generalizado
• Início motor: tonica, tonico-clonica, clonica, 

mioclonica, mioclonica-tonico-clonica, 
mioclonica-atonica, atonica, espasmos 
epilépticos

• Início não motor: ausência típica, ausência 
atípica, mioclonica, mioclonica das pálpebras

Início desconhecido



TIPOS DE CRISES

Crises tônico-clônicas: são contrações tônico-clônicas generalizadas, ou seja, caracterizadas por 
um período de contração muscular (rigidez) simultânea dos membros e musculatura do tronco 
(tônus), seguidas de contrações rítmicas, principalmente de membros (clônus)

Crise generalizada atônica: quadro de perda do tônus e da consciência

Ausência simples/típica: perda súbita de consciência, na forma de breves lapsos, podendo 
ocorrer fenômenos motores breves



TIPOS DE CRISES

Crise focal (parcial) motora: há contração de um segmento do corpo

Crise focal (parcial) sensitiva: ocorrem distúrbios sensitivos localizados

Crise focal (parcial) complexa: caracterizada por alterações da consciência na presença ou não 
de alterações cognitivas ou afetivas

Crise mioclônica:* caracterizada por contrações musculares não rítmicas, como “choques”, 
manifestando-se clinicamente como se o corpo se projetasse ao chão

Crise astática:* caracterizada por uma queda devido à perda da base de sustentação, dando o 
aspecto de uma “implosão” do corpo



CRISE 
FOCAL: 
EPILEPSIA DE 
LOBO 
TEMPORAL

A maioria das 
crises 

epilépticas é 
do lobo 

temporal

Inicia-se como 
dor abdominal 
(manifestação 
autonômica) 

ou medo 
(exacerbação 
da amigdala) 



CRISE FOCAL: 
EPILEPSIA DE 

LOBO 
TEMPORAL

As crises são quase 
imperceptíveis

• Automatismos orais 
(mastigar, mandar beijo)

• Automatismos manuais 
(puxar roupas, bater na 
perna)

• Distonias de um membro 
(mover mãos ou pés)

• Ausência

Ao fim da crise, a 
pessoa se encontra 
fatigada, confusa, com 
dislalia ou disfasia



• EEG inter-ictal: normal ou com ondas lentas e epileptiformes
focais

• EEG ictal: descargas rítmicas nos canais temporais



CRISE FOCAL: EPILEPSIA DE 
LOBO FRONTAL

Segunda crise focal mais comum

Período: noturnas, durante o sono e 
de duração curta (15-45 s)

Manifestações:

• Gitos
• Tremores em membros
• Movimentação forçada da cabeça e olhos

para um lado
• Movimentos de bicicleta



CRISE FOCAL: 
EPILEPSIA DE LOBO 

FRONTAL

• Progressão da 
crise focal pelo
cortex motor 
primário

• Inicia com 
movimentos 
rítmicos do 
polegar que se 
espalham pelo 
membro 
superior, face e 
membro inferior 
ipsilateral

Epilepsia 
jacksoniana 
ou marcha 

jacksoniana



CRISE FOCAL: EPILEPSIA DE LOBO 
FRONTAL

Acometimento do córtex 
motor suplementar:
• Postura distônica assimétrica 

(posição do esgrimista)
• Cabeça virada para um lado, 

braço estendido, outro braço 
fletido, quadril abduzido e 
pernas fletidas

• Consciência mantida

• Inter-ictal: 
lentificação para-
sagital

• Pós-ictal: atenuação 
da atividade cerebral, 
lentificação

EEG



CRISE 
FOCAL: 

EPILEPSIA 
DO LOBO 

OCCIPITAL

Basicamente são alterações visuais

Pode ocorrer manifestações motoras 
a depender do acometimento 
temporal ou frontal associado



CRISE FOCAL: EPILEPSIA DE 
LOBO OCCIPITAL

Acometimento do cortex visual 
primário: paciente vê cores e 
luzes

Acometimento do cortex visual 
suplementar ou secundário: 
paciente tem delírios visuais 
(micropsia, metamorforpsia, 
enxergam cenas complexas) ou 
tem alucinações visuais 
(estereotipadas)



CRISE FOCAL: EPILEPSIA DE LOBO 
PARIETAL

Crises raras

Sensação de formigamento ou agulhamento 
contralateral num membro ou em todo corpo

Pode haver dor e até vertigem



CRISE 
GENERALIZADA: 

TÔNICO-CLÔNICA

Normalmente não apresentam 
auras

A crise

• Súbita perda de consciência e um grito
agudo

• Há movimentos tônicos e perda do 
controle postural, seguidos de 
movimentos clônicos rítmicos e 
respiração ruidosa

• Duram de 30s a 3 minutos
• Acabam em perca de consciência, 

amnésia e descontrole esfincteriano



CRISE 
GENERALIZADA: 

AUSÊNCIA
Iniciam-se com “congelamento” do 
comportamento, a pessoa fica encarando e 
se torna arresponssiva por 10-20s

• Pode ocorrer movimentos leves da cabeça e até piscar
dos olhos

• Normalmente não causa confusão
• São erroneamente confundidas com desatenção e 

sonhar acordado

Crises típicas de ausência podem ser 
provocadas por hiperventilação de 2-3 
minutos



CRISE 
GENERALIZADA: 

AUSÊNCIA

• Eletroencefalograma

• Ausência típica: padrão espícula-onda de 3Hz (3 ciclos por segundo) regular

• Ausência atípica: padrão espícula-onda de 2-3Hz irregular



CRISE GENERALIZADA: 
MIOCLONIA

São crises rápidas e repentinas

Movimentos rápidos repetitivos, 
envolvendo uma parte do corpo, sem 
perca de consciência

• Pode acometer todo o corpo, causando descontrole 
postural

• Soluços, movimentos e tremores hipnicos

O EEG deve ser suficiente para diferenciar 
mioclonias do encéfalo (epilépticas), 
fisiológicas, segmentares e medulares



CRISE 
GENERALIZADA: 
MIOCLONIA

Eletroencefalograma
• Espículas ou poli-espículas 

de alta amplitude, rápidas 
e generalizadas



CRISE GENERALIZADA: TÔNICA

Costumam acontecer à noite, durante o sono

Perca súbita de consciência e manutenção de uma postura fixa por 
10-20 s. Há um rápido retorno da consciência e controle muscular

• Pode haver desvio dos olhos

São crises incomuns e representam lesão cerebral grave ou retardo 
mental importante



CRISE GENERALIZADA: 
ATÔNICA OU ASTÁTICA

Crises incomuns e representam doenças 
graves

Perca súbita de controle postural, com 
retorno súbito do controle, causando lesões

Recomenda-se uso de capacetes especiais



EXAMES 
COMPLEMENTARES



EXAMES COMPLEMENTARES

• Hemograma, glicemia, ionograma (com sódio, 
potássio, cálcio, magnésio)

• Exames toxicológicos em situações especiais
• Em crianças com menos de 6 meses, é quase 

mandatório a realização de exames 
complementares, pois as crises provocadas são 
mais comuns

• Punção lombar deve ser usada na suspeita de 
meningites ou encefalites

Situações 
especiais 
podem 
exigir 

exames 
específicos



ELETROENCEFALOGRAFIA

Não invasivo, baixo custo

Depende de uma ótima interpretação para 
fornecer seus dados

• O paciente tem epilepsia?
• Onde está a zona epileptogênica?
• O tratamento instituído é adequado?



ELETROENCEFALOGRAFIA

Momento 
adequado para 

realização

Não deve ser 
realizado nas 
primeiras 48h 

pós-crise

Ideal realizar 
após 4 dias até 4 

semanas da 
crise epiléptica



ELETROENCEFALOGRAFIA

O primeiro exame foi realizado por 
Hans Berger, em 1925 na Alemanha

Eletrodos são colocados sob o escalpo 
e conectados a uma máquina que 
traduz em símbolos gráficos a 
atividade elétrica do córtex



ELETROENCEFALOGRAFIA

• As ondas (manifestações 
gráficas da atividade cerebral) 
podem ser divididas de acordo 
com sua frequência em

• Alfa: 8-12 Hz

• Beta: 13-30 Hz

• Teta: 4-7 Hz

• Delta: < 4 Hz

• Gama: 25-140 Hz



ELETROENCEFALO
GRAFIA

O ritmo habitual de um adulto 
normal com os olhos abertos é 
chamado de Ritmo Dominante 
Posterior (RDP), entendido 
como a interferência do córtex 
visual com as estruturas 
talâmicas subcorticais

Ao fechar os olhos, as ondas de 
menor frequência são 
substituídas por ondas de maior 
frequência



ELETROENCEFALOGRAFIA

Diante de uma crise 
epiléptica, uma super-
onda síncrona surge 
numa região anômala, 
que normalmente não 
apresenta aquele tipo de 
atividade



ELETROENCEFALOGRAFIA

• Classificação da ocorrência e do tipo de epilepsia
• Teste de Wada: determinar hemisfério dominante para linguagem e memória
• Manejo do status epilepticus no coma induzido
• Investigação de estados mentais alterados
• Designar o grau de encefalopatia de pacientes encefalopatias
• Investigação de síncope sem alterações cardíacas
• Pacientes comatosos na UTI com estado alterado de consciência persistente
• Prognóstico após parada cardiorrespiratória
• Identificar alterações isquêmicas após hemorragia subaracnoide e intracraniana
• Monitorar o plano anestésico
• Determinação de morte encefálica

Indicações



ELETROENCEFALOGRAFIA

O exame pode ser feito em
• Vigília: recomenda-se abrir e fechar os olhos
• Vigília com teste provocativo: induz-se atividade 

epileptiforme com testes especiasi
• Sono induzido
• Mapeamento cerebral: capaz de interpretar as alterações 

em todo cérebro ao mesmo tempo, mapeando com cores 
as áreas acometidas pela atividade epileptiforme



ELETROENCEFALOGRAMA

Interpretação 
inicial

O ritmo alfa ocorre com os olhos fechados. Ao abri-los, surge o 
ritmo PDR (média de frequência de 8,5 Hz)

Quando sonolento, o cérebro produz pequenos surtos de onda 
alfa, cada vez maiores

Alguns distúrbios psiquiátricos podem ocasionar surgimento de 
ondas beta em alta frequência

As ondas teta sincrônicas sugerem atividade epileptiforme

As ondas delta em surtos desorganizados podem sugerir estados 
inflamatórios ou infecciosos



VIDEOELETROENCEFALOGRAFIA

Raramente usada na prática do 
MFC

Serve para distinguir crises 
epilépticas de não epilépticas



EXAMES DE IMAGEM

Ressonância magnética é superior à Tomografia 
de Crânio

Deve-se aventar a possibilidade de solicitá-los se a 
crise ocasionar déficit focal pós-ictal persistente 
ou em casos de crise epilépticas de difícil controle



INDICAÇÃO DE EXAMES DE 
IMAGEM

Em ambiente ambulatorial, pode-se solicitar exames 
de imagem diante das seguintes circunstâncias:
• Achados de EEG que sugiram doença maligna
• Déficit cognitivo e motor significativos
• Alterações neurológicas não explicadas pelo quadro epiléptico
• Crises epilépticas focais
• Crises epilépticas em menores de 1 ano de idade
• No pós-TCE



LIMITAÇÕES DA 
ELETROENCEFALOGRAFIA

Um exame normal não afasta 
doença

Um exame anormal não 
diagnostica doença
• Cerca de 30% das crianças com crise 

febril tem achados epileptogênicos 
sem recorrência de crises ao longo da 
vida

• Cerca de 0,5 – 3,5% das pessoas sadias 
tem alterações no EEG



CONTINUA...



DIAGNÓSTICOS 
DIFERENCIAIS



A IMPORTÂNCIA DO 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Cerca de 20 – 30% das pessoas 
diagnosticadas com epilepsia 
foram diagnosticadas de 
maneira errônea



CRISE PSEUDOEPILÉPTICA OU 
ATAQUE NÃO EPILÉPTICO 

PSICOGÊNICO

Constituem as causas mais comuns (>90%) dos erros diagnósticos em epilepsia

Prevalência 2-33 por 100.000

Frequente em mulheres jovens, representam um grande desafio diagnóstico e terapêutico

Fatores que auxiliam no diagnostico
• Resistência a DAE, inclusive com crises muito frequentes
• Gatilhos incomuns (estresse emocional, dor, movimentos, sons)
• Local de ocorrência (sempre ambientes publicos ou cercado por pessoas “de interesse”)
• Concomitância a fibromialgia e dores crônicas, somatização, doenças psiquiatricas



CRISE PSEUDOEPILÉPTICA OU 
ATAQUE NÃO EPILÉPTICO 

PSICOGÊNICO

Exame físico
• Comportamento histriônico, as crises epilépticas parecem 

performances teatrais, embora possam ser muito convincentes
• Características típicas de crise epiléptica: confusão pós-ictal, 

incontinência, crises no sono, lesões na lingua e membros

Confirmando diagnóstico
• Videoeletroencefalograma e EEG durante a crise



CRISE PSEUDOEPILEPTICA OU 
ATAQUE NÃO EPILEPTICO 

PSICOGÊNICO

Características da crise pseudoepileptica
• Início ou término bem graduais, sono falso
• Crise irregular (vai e vem, muda padrões motores)
• Movimentos laterais da cabeça, impulso pélvico, 

postura opistotona
• Choro, manutenção da cosnciência na fase motora
• Manutenção do fechamento dos olhos após a crise



CRISE PEUSOEPILEPTICA OU 
ATAQUE NÃO EPILEPTICO 

PSICOGENICO

Tratamento
• Tratar a patologia psiquiatrica de base
• Discutir o diagnóstico com a família e com o 

paciente
• Estar preparado para ser mal recebido diante 

da notícia de que as crises não são epilépticas



SÍNCOPE

Epilepsia NÃO CAUSA IMOBILIDADE POR SEGUNDOS A 
MINUTOS, a entidade nosológica que causa esse 
fenômeno é a síncope

• Perda de consciência + olhos fechados por vários segundos a minutos 
não se devem a crise epiléptica ou AIT

Raramente a síncope causa sintomas motores, mas 
quando acontecem duran poucos segundos e 
desaparecem quando o paciente está horizontalizado



SÍNCOPE

Fatores típicos de síncope
• Pródromos: mal-estar, sudorese, tontura, cabeça leve, 

náuseas, dor torácica, palpitação
• Histórico de doença cardiovascular

Fatores típicos de epilepsia
• Mordedura da língua, rotação da cabeça, incontinência, 

cianose, déjà-vu prodrômico, confusão pós-ictal



OUTROS

Hipoglicemia
Reações 

distônicas 
agudas

Ataques de 
pânico

Espasmo 
hemifacial

Mioclonus não 
epiléptico Parassonias Cataplexia AIT

Migrânea
Amnésia 

transitória 
global



CONDUTAS E 
TERAPIA



NA EMERGÊNCIA

Posicionamento 
em decúbito 

lateral direito e 
afrouxamento 

das roupas

Avaliação 
neurológica 

breve: buscar 
etiologia e tipo 

de crise

Avaliação 
respiratória: 

permeabilidade 
e saturação. 

Fornecer O2 e 
ventilação de 

necessário

Avaliação 
circulatória: 

monitorização 
cardíaca, 

Pressão Arterial 
e pulso. 

Providenciar 
acesso venoso



NA EMERGÊNCIA

Coletar exames: 
hemograma, 

eletrólitos, 
glicemia, função 

hepática, 
toxicológicos, 
nível sérico de 

medicações 
antiepilépticas

Medicações para a 
crise
• Diazepam, 

fenobarbital, 
midazolam

Medicamentos 
para a crise 
refratária
• Valproato, 

fenobarbital, 
levetiracetam



NA EMERGÊNCIA

Pode-se lançar mão das vias IM ou retal na 
falta de acesso EV

Epilepsia refratária

• Internação em UTI, sedação com propofol, midazolam 
ou tiopental



ABORDAGEM TERAPÊUTICA NÃO 
FARMACOLÓGICA

Não há evidências para indicar medicina 
tradicional chinesa, suplementação 

vitamínica, ioga, acupuntura

Biofeedback, terapia cognitivo 
comportamental e intervenções 

educacionais não reduzem a frequência de 
crises epilépticas, mas podem melhorar a 

adesão terapêutica



DROGAS ANTIEPILEPTICAS (DAE)

Pouco se compreende sobre o 
mecanismo das DAE

A terapia antiepiléptica perfeita não 
traz efeitos colaterais, é usada na 

menor dose possível e é a mais eficaz 
para o tipo de epilepsia em questão



CLASSES FARMACOLÓGICAS

• Carbamazepina, ácido valproico, 
fenitoína, fenobarbital

• Valproato inibe o sistema P450

INDUTORES DO 
SISTEMA DE 

ENZIMA P450

• Clobazam, oxcarbazepina, lamotrigina, 
vigabatrina, topiramato, gabapentina, 
pregabalina, zonizamida, levetiracetam

NÃO 
INDUTORES DE 

ENZIMA P450



QUANDO INICIAR DAE

Sabe-se que a recorrência de uma crise epiléptica ao longo da vida 
se relaciona a fatores particulares

• Presença de anormalidades neurológicas
• Anormalidades epileptiformes em EEG
• Síndrome epiléptica ou tipos de epilepsia particulares

O tratamento de uma crise epiléptica única reduz o risco de 
recorrência em curto prazo para adultos e crianças, mas pode não 
reduzi-la em longo prazo para crianças



QUANDO INICIAR DAE

Consenso absoluto: iniciar tratamento após segunda crise epiléptica
• Considerar: opinião da pessoa, opinião dos familiares e cuidadores, opinião do 

especialista em epilepsia, prognóstico e estilo de vida da pessoa

Situação especial: iniciar tratamento após primeira crise epiléptica
• Pessoa com epilepsia tem déficit neurológico e não pode decidir sobre sua própria 

saúde
• EEG com atividade epileptiforme inequívoca
• Pessoa ou cuidadores com muito medo de uma nova crise, irredutíveis às explicações
• Anomalia estrutural em exame de imagem



ABORDAGEM TERAPÊUTICA 
AMBULATORIAL

Tratar a síndrome epiléptica de acordo com os 
achados em EEG e síndromes epilépticas

Terapia perfeita

• Monoterapia
• Dose única
• Livre de efeitos colaterais



QUEM DEVERIA COMEÇAR O 
TRATAMENTO DA EPILEPSIA?

Não existem evidências (ensaios clínicos randomizados) para responder 
essa pergunta

Não existem consensos entre autoridades nacionais ou internacionais para 
responder a essa pergunta

Diante dos riscos, das dificuldades e do risco de imperícia, o tratamento 
normalmente deve ser iniciado pelo neurologista

O MFC pode iniciar a terapia em situações excepcionais, tendo em mente 
suas limitações e conhecimentos



ABORDAGEM TERAPÊUTICA 
AMBULATORIAL

PRIMEIRAS ESCOLHAS
• Adultos com epilepsia 

focal: carbamazepina, fenitoína, ácido valproico
• Crianças com epilepsia focal: carbamazepina
• Idosos com epilepsia 

focal: lamotrigina, gabapentina
• Crises generalizadas: ácido valproico



O QUE FAZER SE A 
MONOTERAPIA FALHAR

O médico deve tentar diferentes monoterapias, enquanto for 
clinicamente possível

• Cuidado na troca de drogas primárias, pelo risco de epilepsia provocada
• Recomenda-se tentar todas as drogas possíveis antes de abandonar monoterapia

Caso nenhuma monoterapia seja eficaz, indica-se politerapia com 
uma droga principal (a mais eficaz até então) associada a uma 
droga secundária com efeitos desejáveis ou menos deletérios



O QUE FAZER SE A 
MONOTERAPIA FALHAR

Caso a escolha por politerapia seja ocasionada por efeitos 
colaterais na monoterapia

• Indica-se aumento da dose da droga secundária até estabilização da 
epilepsia. Nesse patamar, reduz-se a dose da primeira droga primária até 
níveis mínimos

Caso drogas primárias e secundárias sejam ineficazes

• Recomenda-se aumento de ambas até dose máxima suportada. Caso ainda 
haja falha, recomenda-se introdução de uma terceira droga



MONITORIZAÇÃO DE NÍVEIS 
PLASMÁTICOS

Indicada diante de politerapia, 
durante a gestação e em 
situações especiais 
(hepatopata, nefropata)

Em pré-operatórios: realizar 
coagulograma nos usuários de 
valproato de sódio

Em usuários de medicamentos indutores de enzimas 
hepáticas: realizar a cada 2-5 anos os seguintes exames
• Hemograma, eletrólitos, enzimas hepáticas, vitamina D, cálcio 

sérico, fosfatase alcalina 



MONITORIZAÇÃO DE NÍVEIS 
PLASMÁTICOS

Pequenas anomalias em exames não são 
necessariamente indicativas para mudança no 
regime terapêutico

O seguimento mais importante é questionar, 
pelo menos anualmente, a ocorrência de efeitos 
colaterais ou reações adversas às medicações



ABORDAGEM TERAPÊUTICA 
AMBULATORIAL

Diante da falha 
terapêutica inicial, 

recomenda-se 
encaminhamento 
para a neurologia



DURAÇÃO DO TRATAMENTO 
FARMACOLÓGICO

Deve ser o mais breve possível na infância

Fatores de risco para recorrência de crises na infância
• Crises focais
• Disfunção neurológica associada
• Etiologia sintomática remota
• Alterações no EEG
• Sexo feminino
• Início acima de 10 anos



RISCO DE RECAÍDA AO LONGO DA 
VIDA

• 22% em 3 meses
• 29% em 6 meses
• 34% em 1 ano
• 39% em 2 anos

Infância

• 25% em 1 ano
• 29% em 2 anos

Ao longo 
da vida



QUANDO INTERROMPER O 
TRATAMENTO?

Na infância: aguardar 2-3 anos sem crises 
epilépticas antes de interromper o tratamento
• Atenção especial se houver alterações em EEG ou crises 

focais

Não há tempo estabelecido para adultos



VELOCIDADE DE SUSPENSÃO DO 
TRATAMENTO MEDICAMENTOSO

Não há protocolo estabelecido com maior grau de 
segurança e eficácia
• Redução gradual em 4-8 semanas
• Redução gradual em 12 meses
• Redução de 25% a cada 3 meses

Não há vantagem em redução da dose por período 
maior que 9 meses



NEUROCIRURGIA

Estimulação do nervo vago
• Tratamento eficaz e bem tolerado para crises focais e não 

responsivas a medicamentos, poucos efeitos colaterais 
(rouquidão, tosse, dor, parestesia, dispneia)

Cirurgias no encéfalo
• É possível viver quase normalmente após uma 

hemicraniectomia ou ressecção de estruturas específicas (lobo 
temporal, hipocampo, etc)



DIETA CETOGÊNICA (KETO)

Pode auxiliar na epilepsia 
de difícil controle

Em alguns indivíduos 
pode reduzir a frequência 

de crises



QUANDO ENCAMINHAR AO 
ESPECIALISTA

Todos os indivíduos com crise epiléptica não 
provocada nova devem realizar EEG e passarem 

por acompanhamento com o especialista

Exceções cabem aos casos em que o MFC 
responsável é experiente e tem condições de 

diagnosticar

Renovações de receitas e correções de doses 
podem ser realizadas pelo MFC



ADESÃO TERAPÊUTICA

O MFC deve ser o pivô para estimular a adesão

Sempre questionar em todas as consultas

Mais da metade das crianças com epilepsia tem má adesão 
terapêutica nos 6 primeiros meses de tratamento, especialmente 

se houver baixo nível socioeconômico

Melhor medida para adesão terapêutica
•Lembretes intensivos e intervenções ativas sobre o uso medicamentoso



GRANDES 
SÍNDROMES
EPILEPTICAS



EPILEPSIAS DA CRIANÇA

• Epilepsia neonatal benigna familiar
• Encefalopatia mioclônica precoce

Neonatal

• Síndrome de West
• Síndrome de Dravet
• Epilepsia benigna do lactente
• Epilepsia mioclônica do lactente

Lactente

• Crise de ausência da infância

Infância

Adolescência



EPILEPSIA NEONATAL

•Evento relativamente comum, representa pior prognóstico 
pois afetam o desenvolvimento neuropsicomotor

•Em RNs com encefalopatia isquêmica, as crises epilépticas 
tendem a ser subclínicas

•Medicações de escolha são fenitoina e fenobarbital



SÍNDROME DE WEST (ESPASMOS 
INFANTIS)

História natural
• Início entre 3-9 meses de vida
• Crises em espasmos axiais com duração de 0,2-2 segundos, comumente flexores. 

Podem causar por exemplo flexão do tronco com extensão dos membros. 
Normalmente acontecem em paroxismos, ao acordar

• O Desenvolvimento Neuropsicomotor (DNPM) estaciona na idade de início da 
síndrome e assim se mantém em quase todos

EEG: ondas e espículas lentas de alta voltagem aleatórias (hipsarritmia) 

Respondem à vigabatrina e prednisona



SÍNDROME DE DRAVET 
(EPILEPSIA MIOCLÔNICA SEVERA 

DA INFÂNCIA)

Curso natural da doença

• No primeiro ano de vida: crises febris focais prolongadas e recorrentes. DNPM normal
• Do segundo ao quarto ano de vida: associam-se epilepsia tônico-clônica generalizada e 

mioclônica. DNPM lento ou atrasado
• Prognóstico reservado com alta mortalidade

80% das pessoas com Síndrome de Dravet tem uma alteração genética no 
gene do canal de sódio SCN1A

Única medicação eficaz: stiripentol (diacomet)

• Não fabricado no Brasil, precisa ser importado



EPILEPSIA BENIGNA COM 
ESPICULAS CENTROTEMPORAIS 

(EPILEPSIA ROLÂNDICA)

Uma das epilepsias mais comuns da infância

História natural
• Epilepsia motora focal, normalmente no sono, num indivíduo sem 

outras crises. Início entre 5-8 anos, resolve-se aos 14 anos
• EEG: espículas centrotemporais uni ou bilaterais, aumentadas no 

sono

Muito se discute sobre a necessidade do tratamento



SÍNDROME DE 
PANAYIOTOPOULOS

História natural
• Início entre 1-14 anos, normalmente aos 5 anos
• Crises com características autonômicas (vômitos, palidez, sudorese), seguido de 

desvio do olhar e perca de consciência. Pode ocorrer estado de mal epiléptico
• O prognóstico é excelente

Tratamento raramente é indicado

Atualmente catalogada como epilepsia autonômica

EEG: espículas occipitais



SÍNDROME DE LENNOX-GASTAUT

• Síndrome com múltiplos tipos de crises, atônica/tônica/tônico-clônica e 
ausência atípica, associado a déficit neurocognitivo e alterações em EEG 
típicas

• Inicia-se entre 3-10 anos, normalmente antes de 8 anos de idade
• Cerca de 10-30% das crianças com a doença tem casos de espasmos infantis
• EEG: padrão espícula-onda lento (<2,5 Hz), com ou sem ritmo rápido no 

sono (10 Hz)
• Prognóstico reservado, alta mortalidade a altas taxas de desordens do 

desenvolvimento neuropsicomotor
• Droga de escolha: lamotrigina

História natural da epilepsia



EPILEPSIA OCCIPITAL DA 
INFÂNCIA DE INÍCIO TARDIO (TIPO 

GASTAUT)

História natural
• Início entre 3-16 anos (média em 8 anos)
• Crises causam alucinações visuais complexas (podem ser desenhadas) e/ou 

cegueira ictal e ilusões
• As crises são frequentes, diurnas e breves. Perca de consciência é rara. Cefaleia 

pós-ictal é comum
• Remitência em 2-5 anos após o início

EEG: espículas occipitais que se atenuam à abertura ocular

Droga de escolha: carbamazepina ou oxcarbazepina



EPILEPSIAS IDIOPÁTICAS 
GENERALIZADAS

Grupo de epilepsias caracterizadas por ausência típica, espasmos 
mioclônicos e crise epiléptica generalizada tônico-clônica. Dividem-se 
em três tipos

• Epilepsia de ausência da infância
• Epilepsia de ausência juvenil
• Epilepsia mioclônica juvenil
• Epilepsia tônico-clônica isolada

Normalmente controladas com valproato de sódio, topiramato, 
levetiracetam



EPILEPSIA DE AUSÊNCIA DA 
INFÂNCIA

História natural
• Início entre 4-10 anos
• Culmina com múltiplos episódios de ausência por dia, raramente 

causa crises tônico-clônicas
• 80% remitem na vida adulta

EEG: complexos espícula-onda generalizados com 3Hz



EPILEPSIA DE AUSÊNCIA JUVENIL

História natural

• Início dos 9-13 anos
• Ausência, crises tônico-clônicas muito frequentes, espasmos mioclônicos 

infrequentes
• Cursa com epilepsia para toda a vida, mas 70-80% das pessoas conseguem 

controle da doença

EEG: complexo espícula-onda generalizado 3-4Hz, algumas 
pessoas são fotossenssíveis



EPILEPSIA MIOCLÔNICA JUVENIL

História natural

• Início entre 5-16 anos
• Espasmos mioclônicos ao acordar em todas as pessoas, crises 

tônico-clônicas em quase todos, crises de ausência menos comuns
• Duram para toda a vida, controle em 90% dos pacientes

EEG: padrão generalizado poliespícula e espícula-onda, 
1/3 são fotossenssíveis



EPILEPSIA TÔNICO CLÔNICA 
ISOLADA

História natural
• Início dos 6-30 anos
• Crises tônico-clônicas generalizadas isoladas 1-2 horas 

após acordar
• Duram toda a vida, 90% dos pacientes alcançam controle

EEG: padrão poliespícula em 50% dos pacientes



CRISE FEBRIL 
OU 

CONVULSÃO 
FEBRIL

DISTÚRBIO 
CONVULSIVO 
PROVOCADO 
PELA FEBRE

OCORRE ENTRE 
INDIVÍDUOS 

COM 6 MESES A 
6 ANOS

PICO DE 
PREVALÊNCIA 
ENTRE 12 E 30 

MESES DE VIDA 
(1 ANO A 2 

ANOS E MEIO)

EM RAROS 
CASOS OCORRE 

ANTES DOS 6 
MESES E 

DEPOIS DOS 6 
ANOS 



CRISE FEBRIL 
OU 

CONVULSÃO 
FEBRIL

Crise típica ou simples: tônico-clônica 
primária generalizada com duração 
limitada em torno de 15 min, sem 
recorrência em 24h. Representa 80% dos 
casos

Crise atípica ou complicada: focal ou até 
mesmo secundariamente generalizada, 
com duração maior que 15 min e/ou 
recorrência em 24h. Representa 20% dos 
casos

As crises típicas ou atípicas podem ter 
manifestações pós-ictais



CRISE FEBRIL 
OU 

CONVULSÃO 
FEBRIL

• Baixo limiar convulsivante do 
cérebro em desenvolvimento

• Suscetibilidade da idade a infecções 
que causem febre

• Componente genético que relaciona 
febre a crise epiléptica

Fatores relacionados

• Velocidade de instalação do pico 
febril

• Tipo de agente etiológico
• Uso profilático de antitérmico

Fatores não relacionados



CRISE FEBRIL

EEG Não tem valor prognóstico, diagnóstico ou 
propedêutico

Vale apenas para diagnóstico diferencial com outras 
crises provocadas

QUANDO 
SOLICITAR

Suspeita de doença cerebral subjacente

Presença de déficit DNPM

Presença de déficit neurológico pós-crise



CRISE FEBRIL

• A chance de uma criança com exame clínico normal ter meningite e seu único 
sintoma ser crise epiléptica gira em torno de 0 – 4%

DIFERENCIAÇÃO COM MENINGITE

• Idade < 12 meses
• Sinais e sintomas meníngeos entre 12 e 18 meses
• Alterações do estado geral, coma, letargia
• Ausência de etiologia definida para febre
• Presença de petéquias (considerar PL)

SEMPRE REALIZAR PUNÇÃO LOMBAR NA CRISE FEBRIL SE:



CRISE FEBRIL

EXAMES 
DE 
IMAGEM

Não trazem contribuição 
diagnóstica ou prognóstica

Solicitados somente na 
investigação diferencial quando 
julgados necessários



CRISE FEBRIL

• Informar benignidade do quadro
• Informar que o uso de antipiréticos não previne as crises
• Orientar conduta diante de crises subsequentes

TERAPÊUTICA NÃO FARMACOLÓGICA

• Indicado tratamento farmacológico apenas nos casos recorrentes, após 
consentimento familiar e compreensão sobre os riscos relacionados à 
terapia (hepatotoxicidade, hiperatividade, distúrbios de sono, etc)

• Clobazam 0,3 – 1 mg/kg, 1-2 vezes ao dia, para prevenção de recorrência

TERAPÊUTICA FARMACOLÓGICA



EPILEPSIA 
MESIAL 

TEMPORAL 
COM 

ESCLEROSE 
HIPOCAMPAL



EPILEPSIA NO IDOSO

A perda de autonomia causada pela epilesia é um fator de agravo importante para os idosos

A frequência da epilepsia e de crises epilépticas aumenta com a idade, sendo que a maioria das 
crises é subdiagnosticada

As síndromes epilépticas da infância e da vida adulta não costumam recorrer na terceira idade

Particularidades do idoso

• Crises mais prolongadas
• Estado pós-ictal mais longo
• Doenças agudas são mais prevalentes (acidentes vasculares, iatrogenia, causas metabólicas) que doenças crônicas 

(síndrome epiléptica, tumores, causas psiquiátricas)



EPILEPSIA NO IDOSO

Todos os idosos com crise epiléptica nova devem ser investigados 
com exames de imagem

O estado não-epiléptico (perca de consciência sem alterações 
motoras) deve ser investigado com EEG

As crises epilépticas podem ser sintomas cardinais de demência 
no idoso, sendo importante investigar a parte neurocognitiva 
após afastar causas agudas



EPILEPSIA NO IDOSO

Fármacos de primeira escolha

• Não existe definição clássica de quais seriam
• A escolha é individualizada, considerando interações medicamentosas, 

comorbidades, condição financeira e segurança do uso
• Sugere-se gabapentina, levetiracetam e lamotrigina como primeiras 

escolhas, por terem um perfil de segurança maior

Importante acompanhar níveis séricos de vitamina D, cálcio e 
investigar osteoporose



EPILEPSIA EM MULHERES EM 
IDADE FÉRTIL

Todas as gestações devem 
ser planejadas e 

previamente discutidas 
entre família e profissionais 

responsáveis

O bom controle da 
epilepsia 1 ano antes da 
crise é o principal fator 

relacionado a bom 
prognóstico



EPILEPSIA E ANTICONCEPÇÃO

•Alguns anticoncepcionais podem ter sua eficácia reduzida 
diante do uso de DAE

•As escolhas mais seguras, que mantém eficácia e são bem 
toleradas, são medroxiprogesterona de depósito, DIU de cobre e 
DIU com levonorgestrel

•Os ACO devem ter doses maiores de estrogênio e seu intervalo 
sem pílulas deve cair de 7 para 4 dias



EPILEPSIA EM GESTANTES

A literatura estabelece 
aumento da frequência de 
crises epilépticas durante a 

gestação, especialmente nos 
dois primeiros trimestres

As gestantes epilépticas 
enfrentam situações 

especiais

• Má adesão terapêutica
• Alterações da concentração 

plasmática e metabolismo de DAE
• Alterações hormonais
• Alterações do padrão sono-vigília
• Aumento do estresse psicossocial



EPILEPSIA E PARTO

•Raro nas gestantes sem 
epilepsia, mais frequente nas 

gestantes epilépticas

•O parto: deve ocorrer em 
unidade com capacidade de 
reanimação materna e fetal

•Complicações mais frequentes: 
morte, parto cirúrgico, parto 
prematuro, hemorragia pós-

parto grave, ruptura prematura 
de membranas ovulares, 

permanência hospitalar > 6 dias

•Os RN tem maior risco de baixo 
peso



EPILEPSIA E ALEITAMENTO 
MATERNO

Certas DAE chegam ao bebê através do leite 
materno

Levetiracetam, primidona, gabapentina, 
lamotrigina, topiramato

As DAE seguras durante o aleitamento são 
carbamazepina, valproato, fenobarbital, fenitoina



EPILEPSIA E MENOPAUSA

O hiperestrogenismo perimenopausa pode aumentar a frequência de crises 
epilépticas

Gabapentina auxilia na redução do limiar epileptogênico e dos sintomas 
menopáusicos

Epilepsia, osteoporose e menopausa

Fenitoina aumenta a reabsorção óssea

Carbamazepina, lamotrigina e valproato não afetam a absorção óssea



PROGNÓSTICO



DADOS IMPORTANTES

Crises febris
• Evoluem sem sequelas ou complicações para a criança

Epilepsia sem tratamento
• Recorrencia de 50% das crises

Mortalidade
• Quando bem controlada, a epilepsia traz um risco de mortalidade semelhante ao da população geral

Epilepsia refratária
• Prognóstico é ruim
• Alta taxa de déficit cognitivo e neurológico grave
• Não há decisão na literatura sobre indicações de cessar o tratamento
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