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uas vezes por semana, todas as 
semanas, 2 milhões de brasilei-
ros (de recém-nascidos a ido-
sos) estão sujeitos a passar por 

pelo menos um surto de epilepsia. Des-
crita pela primeira vez no fim do século 
XTX como um distúrbio elétrico cere-
bral, a doença sempre esteve associada 
a suas crises. Em seu mais devastador e 
aterrorizante sintoma, a vítima perde o 
controle sobre os movimentos, a boca 
espuma e os olhos reviram — tanto que 
os antigos acreditavam tratar-se de uma 
possessão demoníaca. Nos últimos cin-
co anos. com o controle (em maior ou 
menor grau) das convulsões, os espe-
cialistas passaram a dar atenção para 
um aspecto até então subestimado: as 
marcas que a epilepsia deixa nos pa-
cientes. Marcas que vão muito além dos 
ataques convulsivos. Depressão, perda 
de memória, infertilidade. gestações de 
risco, disfunção erétil e dores de cabeça 
lancinantes estão entre as ocorrências 
mais freqüentes. Tais problemas afetam 
1 milhão dos doentes do país. Tudo ra-
zoavelmente simples de ser tratado, fos-
se o epilético um paciente comum. Mas, 
mesmo fora das crises, seus neurônios 
funcionam em um ritmo acima do nor-
mal, o que faz com que 30% dos doen-
tes não respondam às terapias conven-
cionais para esses outros sintomas. "Até 
recentemente, estivemos tão preocupa-
dos em aplacar os surtos que não vía-
mos o paciente em sua totalidade", diz 
o neurocirurgião Arthur Cukiert, do 
Hospital Brigadeiro, em São Paulo. 
"Não é exagero dizer que hoje temos de 
lidar com um paciente de epilepsia mui-
to mais complexo do que poderíamos 

imaginar." Essa nova abordagem será 
um dos principais assuntos da Escola 
Latino-Americana de Verão de Epilep-
sia. um congresso em São Paulo volta-
do para estudantes de medicina, ideali-
zado pelo neurologista Ésper Abrão 
Cavalheiro, referência mundial nas pes-
quisas sobre a doença. 

A descoberta de que o cérebro do 
epilético é mais acelerado que o de uma 
pessoa normal coincide com o aperfei-
çoamento dos exames de imagem, no 
início dos anos 90. Ao flagrarem o cére-
bro em funcionamento, os especialistas 
identificaram as duas principais causas 
da aceleração neural. E como se a epi-
lepsia fosse uma doença originada de 
outra doença. Em primeiro lugar, ela 
pode surgir da morte de células cere-
brais provocada por problemas congênitos 
— entre os quais lesões ocorridas duran-



te o pano. Na tentativa de compensar o 
trabalho dos neurônios mortos, as célu-
las vizinhas ficam mais ativas. Nesse 
grupo estão, obviamente, os que já nas-
cem epiléticos. A segunda causa: o de-
sajuste elétrico típico da epilepsia pode 
ser provocado por uma compressão das 
células nervosas, seja por efeito de um 
tumor ou de outro trauma qualquer. 
Nesse caso estão as pessoas que se tor-
nam epiléticas. Por mecanismos ainda 
não desvendados pela medicina, em al-
guns momentos essa atividade neural 
frenética aumenta ainda mais. É quan-
do ocorrem as convulsões. Durante um 
surto, a comunicação entre os neurô-
nios fica dez vezes mais rápida — ou 
doze vezes superior ao ritmo de funcio-
namento cerebral considerado saudá-
vel. Além do defeito elétrico, o cérebro 
epilético apresenta um descompasso 
químico. Como forma de reduzir a agi-
tação neural, o organismo aumenta a 
produção de Gaba. um neurotransmis-
sor de ação calmante. Já que uma rea-
ção não anula a outra, é como se um 
motorista pisasse no acelerador e no 
freio ao mesmo tempo. 

São as decorrências de tais peculia-
ridades que fazem do portador de epi-
lepsia um paciente tão complicado. "O 
tratamento ideal para os sintomas fora 
das crises acaba variando de pessoa pa-
ra pessoa. A escolha do remédio ceno é, 
na maioria das vezes, resultado de uma 
sucessão de tentativas e erros", diz o 



neurologista italiano Emilio Perucca, da 
direção da Liga Internacional contra a 
Epilepsia, pesquisador da Universidade 
de Pavia e um dos palestrantes do con-
gresso em São Paulo. A manifestação 
dos distúrbios associados à epilepsia 
depende do epicentro da tempestade 
neural. Em metade dos casos, o des-
compasso ocorre no lobo temporal, área 
responsável pela cogniçâo. Por isso. os 
lapsos de memória estão entre os pro-
blemas mais recorrentes. Tais falhas vão 
de simples esquecimentos a 
momentos de vazio absoluto, 
e são agravadas pelos remé-
dios anticonvulsivantes. que 
baixam a atividade nessa parte 
do cérebro. Por medida de se-
gurança contra os surtos epilé-
ticos, alguns médicos ainda 
usam esses remédios em doses 
máximas. No entanto, os estu-
dos mais recentes indicam 
que. na maioria das vezes, é 
possível reduzir a quantidade 
de medicamento em cerca de 
30%, sem aumentar o risco de 
convulsão (veja o quadro nas 
págs. 94 e 95). 

As crises convulsivas po-
dem ser. elas próprias, o gati-
lho dos distúrbios associados 
à epilepsia. O mais comum 
deles é a dor de cabeça. Nos 
últimos instantes do surto, pa-
ra aumentar o aporte de oxi-
gênio ao cérebro, os vasos 
sanguíneos dilatam-se. O aumento do 
volume de sangue, no entanto, compri-
me a região mais afetada, ativando os 
circuitos da dor. Aos 41 anos. graças às 
terapias mais modernas, a aposentada 
Daniela Monteiro da Costa tem hoje 
dois surtos por mês. Aos 13 anos, quan-
do uma cirurgia neurológica a transfor-
mou em paciente epilética, as convul-
sões chegavam a vinte mensais. Depois 
de cada acesso, ela é acometida por 
uma enxaqueca terrível. Nessas oca-
siões, Daniela tem de se isolar em um 
quarto escuro, no mais absoluto silên-
cio, e a dor só é debelada com morfina. 
"Não tenho a menor dúvida de que o 
sofrimento causado pela enxaqueca é 
maior do que o provocado pelas con-
vulsões", diz Daniela. "Nas crises de 
dor de cabeça, infelizmente, eu não 
perco a consciência." • 
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