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Resumo 

 
A epilepsia, de um modo geral, por ser uma desordem neurológica crónica, afecta o 

comportamento e o bem-estar da pessoa.  
 

O diagnóstico revela uma alta incidência de dificuldades psicossociais que 
influenciam no ajustamento social e na Qualidade de Vida (QV) das pessoas – 
institucionalizadas ou não – com epilepsia.  
 

As consequências psicossociais da epilepsia são geralmente inúmeras e interferem 
na vida do sujeito no aspecto profissional, familiar, emocional e social.  

 
Portanto, o enfoque das consequências psicossociais da epilepsia, acaba por ser tão 

importante quanto o tratamento clínico voltado para a redução da frequência de crises. 
 
A maneira como o doente percebe as suas crises é subjectiva, relacionada com a 

percepção em relação ao controlo das crises.  
 

O que importa é como o indivíduo percebe, como avalia a influência da doença na 
sua vida. 
 

Este estudo sobre epilepsia foi realizado no Hospital Júlio de Matos, em doentes 
residentes e com o diagnostico de epilepsia. Este Hospital é  tutelado pelo Ministério da 
Saúde e usualmente encontra-se em regime de residência, aceitando doentes sofredores dos 
mais diferentes tipos de transtornos mentais, provenientes de todas as partes do País.  

 
Utentes com epilepsia, apresentando ou não manifestações psiquiátricas, são 

também frequentemente internados.  
 
Foram confirmados 36 doentes com epilepsia, de um total de 155 internados, em 

três pavilhões. Foi feito o questionário, para todos os doentes da amostra, ficando excluídos 
dois doentes por não cumprirem os critérios de inclusão.  

 
A politerapia é o método adoptado no tratamento para a maior parte dos doentes, e 

por este motivo muitas vezes não são identificadas as crises epilépticas.  
 
A utilização excessiva de medicação sedante, a convivência involuntária com 

doentes psicóticos, fazem com que as crises persistam e concomitantemente as alterações 
cognitivas e comportamentais que são observadas na maioria destes doentes.  

 
Paradoxal e surrealmente tais "alterações psiquiátricas" justificam a perpetuação 

desta terapia que, ao invés de integrar o utente na sociedade, o isola em estruturas fechadas.  
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 Abstract 
 
 

Generally speaking, epilepsy is a chronicle neurological disorder that affects the 

behaviour and well-being of those who suffer from it. 

Diagnostics reveal a high incidence of psychosocial difficulties which influence 

both the patients´ social adjustment and their quality of life. 

The psychosocial consequences of epilepsy are usually many and hamper a patients´ 

life professionally, emotionally, socially and even within their family units. 

Focussing on the psychological consequences of epilepsy is therefore just as 

important as the clinical treatment for reducing the frequency of the number of crises. 

The way patients perceive their crisis is subjective. It has to do with their perception 

of how to control/controlling the crisis themselves. 

What is important is how the patient perceives himself and how he evaluates the 

influence that the illness has on his quality of life. 

This survey on epilepsy took place in the “Júlio de Matos” Hospital involving 

internal patients. This is a Government-run Hospital, tutored by the Ministry of Health and, 

usually, operates under a regime of resident patients with all types of mental pathologies 

from the four corners of the country (Portugal). 

Patients suffering from epilepsy, bearing psychiatric manifestations of illness or not, 

are usually hospitalised. 

36 out of a total of 155 hospitalised patients have been diagnosed positively for 

epilepsy in the three wings which were surveyed. The questionary was based on all sample 

patients being 2 excluded because they didn´t fit into the inclusion criteria. 

Politherapy is the adopted method for the most of the patients and, for this reason, 

epileptic crises are not identified as such. 

The abusive use of sedative and mixing these patients with other psychotic patients 

could be the reason, not only for the persistent number of crises they suffer, but also for the 

cognitive and behavioural changes one may observe in most of the epileptic patients. 

Paradoxically and surreally, these “psychiatric changes” justify the perpetuation of 

this so-called therapy, which instead of promoting the integration of patients in society, 

rather tends to isolate them in closed and inhuman structures (institutions). 
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Introdução 

 

Este tema foi escolhido para dar continuidade a todo um trabalho já iniciado para defesa de 

Monografia, por ocasião da licenciatura em Medicina. Na altura, o que motivou foi ter visto um 

doente caído na rua, e as pessoas a fugirem com medo de que a saliva os contagiasse, daí veio a 

força interior de me dedicar a esta área de intervenção/dedicação e, com o apoio da Dra. Natália do 

Espírito Santo, deu-se início ao trabalho, tendo como tema “Epilepsia em Luanda, Dentro e Fora do 

Hospital”. 

Todas as doenças crónicas levam à procura de tratamento alternativo. Tal situação pode ser 

confirmada em qualquer sociedade, independentemente do seu estágio de desenvolvimento.  

Como algumas formas de epilepsia têm tendência a evoluir de forma crónica, estas podem 

ser consideradas dentro deste contexto. 

Por outro lado, devemos reconhecer que, a despeito de todo progresso científico observado 

nas últimas décadas, a epilepsia e os fenómenos relacionados com esta, para a maioria da 

população, ainda estão envolvidos numa bruma misteriosa, principalmente nos países em vias de 

desenvolvimento. 

Enfatizamos que, tais distorções culturais, não são uma exclusividade das nações 

socioeconomicamente subdesenvolvidas pois, estes equívocos são perceptíveis também nas nações 

mais desenvolvidas. De facto, para confirmar isto, bastaria apenas visitar uma clínica de 

epileptologia moderna. Nesta, não importando o país onde está localizada, teríamos entre os seus 

doentes um número expressivo de indivíduos, mutilados por esquemas farmacológicos bizarros, 

usados no passado, e por cirurgias desastrosas executadas no presente.  

Entretanto, contribuindo para a desmistificação do pensamento médico e dos leigos em 

geral, estudos epidemiológicos recentes têm demonstrado uma face bem distinta daquela herdada 

dos nossos antigos professores: uma doença grave e vitalícia. Há, actualmente, concordância 

universal de que, excepto nas formas malignas de epilepsia (uma minoria estimada em 

aproximadamente 10% do total dos doentes), uma alta taxa de remissão das crises será observada 

na maioria dos doentes. É estatisticamente notável, que aproximadamente 80% dos doentes tendem 

a ficar livres dos seus ataques com o passar dos anos.  
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É bastante provável que esta observação epidemiológica, seja a principal explicação para 

justificar a fama obtida por muitos profissionais “curadores de epilepsia”, sejam eles 

convencionais ou alternativos.  

É oportuno recordar um antigo e muito conhecido provérbio hindu: "a medicina é a arte de 

entreter a doença enquanto a mãe natureza faz o seu papel". Em relação à epilepsia e seus 

sofredores, é provável que a sabedoria popular venha aplicando este conceito intuitivamente ao 

longo dos séculos.  

Por outro lado, pondera-se que estudar formas alternativas de tratamento numa determinada 

sociedade, na pior das hipóteses, contribuiria para aperfeiçoar tais alternativas. Além do mais, 

permitir-nos-ia identificar métodos esdrúxulos que pudessem contribuir para a deterioração destes 

doentes. Por exemplo: é abominável que, às portas do terceiro milénio, crises epilépticas sejam 

ainda interpretadas como consequência de “possessão demoníaca” por terapeutas alternativos, 

praticantes de crenças distintas em diversas sociedades ao redor do mundo. Face a esta aberração 

milenar, o excesso de informação apropriada, parece ser o único remédio capaz de minimizar os 

efeitos da ignorância, geradora do preconceito e do estigma social.  

Particularmente, a história da epilepsia fornece-nos um grande número de procedimentos, 

inicialmente recomendados por médicos convencionais, que actualmente seriam considerados um 

insulto à inteligência humana.  

Uma análise criteriosa das abordagens correntes, permite-nos antever um destino similar, 

em curto período de tempo, para algumas das terapêuticas “Científicas”, tais como: Fenobarbital, 

Carbamazepina, Valproato de Sódio, Lamotrigina, etc.  

A epilepsia é um distúrbio do cérebro que se expressa por crises epilépticas repetidas e não 

é uma doença mental, muito menos contagiosa. Porém, ainda é envolta em muitos preconceitos por 

parte da sociedade e até mesmo por alguns doentes epilépticos.  

Um dos objectivos deste trabalho é desmistificar estes preconceitos e dar a conhecer um 

pouco da qualidade de vida que um portador de epilepsia pode ter, quando a doença é controlada 

pelos meios correctos.  

 


