
O FUTURO DA EPILEPSIA
A EPILEPSIA E UMA DAS PATOLOGIAS NEUROLÓGICAS MAIS FREQUENTES, AFETANDO MILHÕES
DE PESSOAS EM TODO O MUNDO. E, APESAR DAS TERAPÊUTICAS JÁ EXISTENTES, MUITOS DOENTES
AINDA NÃO TÊM A DOENÇA CONTROLADA.
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Apesar
das terapêuticas far-

macológicas atualmente dis-

poníveis permitirem o total
controlo das crises epiléticas em cer-
ca de 65% dos doentes, os restantes
mantêm crises, apesar de serem me-
dicados com 2 ou mais fármacos an-
tiepilépticos, sendo, nestes casos, a

epilepsia considerada refratária à te-
rapêutica médica. Estes doentes de-
vem ser referenciados a centros es-

pecializados em epilepsia, de modo
a avaliar se são elegíveis para outros

tipos de tratamento, nomeadamente
a terapêutica cirúrgica.

Neste processo de avaliação, que
envolve várias especialidades médi-
cas (epileptologistas, neurocirurgiões,
psiquiatras, psicólogos, neuro-radiolo-

gistas), tenta-se definir se as regiões
cerebrais responsáveis pelas crises

epiléticas são passíveis de remoção
cirúrgica, sem tal condicionar déficits

neurológicos significativos para o do-
ente (motores, linguagem, memória,
etc). No entanto, e apesar de todos os

avanços nesta área, no máximo cer-
ca de 20% dos doentes com epilepsia
refratária são elegíveis para cirurgia
de epilepsia. São estes doentes, pa-
ra os quais ainda não existe uma te-
rapêutica adequada para o controlo
das crises e consequente melhoria da

qualidade de vida, que têm impulsio-
nado várias linhas de investigação,
não somente no tratamento (médico«
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ou cirúrgico), como também na pre-
venção das epilepsias.

Esta investigação tem sido uma ta-
refa difícil, principalmente porque a

epilepsia é uma patologia com mani-

festações clínicas e causas muito va-
riáveis, desde causas genéticas, ad-

quiridas durante o desenvolvimento
embrionário, resultante de agressões
cerebrais adquiridas ao longo da vida

(cx: acidentes vasculares cerebrais,
traumatismos cranianos, ou associa-
da a tumores cerebrais), ou doenças
neuro degenerativas.

Deste modo, no âmbito da pre-
venção, o futuro passará certamen-
te por uma melhor compreensão
dos mecanismos responsáveis pela
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geração das crises epiléticas e epi-
lepsias. Se estes mecanismos forem
melhor compreendidos, a incidência
de epilepsias secundárias a determi-
nadas patologias resultantes de uma

agressão cerebral poderá diminuir.
Também a compreensão dos meca-
nismos genéticos (genómicos ou pós-
-genómicos) envolvidos em determi-
nados tipos de epilepsia permitirão a

sua modulação genética ou farmaco-
lógica e, como tal, a sua prevenção. O

desenvolvimento de dispositivos fi-
dedignos e fiáveis de deteção preco-
ce de crises também é uma área em
intensa investigação. Apesar destes
não evitarem o aparecimento de cri-

ses, permitirão prever o seu apareci-
mento, contribuindo, deste modo, para
a minimização das consequências de

determinados tipos de crises, como

quedas e traumatismos.

No âmbito do tratamento, o de-
senvolvimento de fármacos antie-
piléticos, com mecanismos de ação
complementares ou melhor perfil far-
macológico em relação aos fármacos
atualmente disponíveis, poderá tam-
bém contribuir para um aumento dos

doentes livres de crises, sendo tal con-

seguido com menos efeitos adversos.
O desenvolvimento de novas técni-
cas de cirurgia de epilepsia, nomea-
damente técnicas de neuromodula-
ção, nas quais se pretende modular
eletricamente o funcionamento dos
circuitos cerebrais responsáveis pela
génese de crises epiléticas, também
poderá contribuir para um melhorcon-
trolo das crises em doentes não ele-
gíveis para uma cirurgia da epilepsia
ressectiva. Uma melhor identificação
destes circuitos, através do desenvol-
vimento de novas técnicas de imagem
(cx: ressonância magnética, estudos de

medicina nuclear) é outra modalidade
futura que poderá contribuir para o

aumento do número de doentes livres
de crises. Novas modalidades terapêu-
ticas para certos tipos de epilepsias
também estarão disponíveis, tais co-

mo, a utilização de dietas específicas
ou a utilização de terapêuticas atu-
almente consideradas como alterna-
tivas (cx: cannabis, acupuntura, etc).
Apesar do futuro ser difícil de pre-
ver, estas são as áreas nas quais são

expectáveis novidades próximas em

relação à prevenção e tratamento das

epilepsias. Tudo com o objetivo de um

melhor controlo de crises e melhoria
da qualidade de vida dos doentes com

epilepsia, principalmente nos quais
as crises ainda não estão controla-
das com as modalidades terapêuticas
atualmente disponíveis.


