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A epilepsia é uma das patologias cerebrais mais comuns em todo o mundo (50 

milhões de pessoas afectadas) de tal forma que cerca de uma em cada dez pessoas terá 

pelo menos uma crise epiléptica durante a vida. Aproximadamente 5% de todas as 

epilepsias ou, 20% dos casos de epilepsia não controlável poderão ter indicação cirúrgica.  

O presente artigo faz uma revisão bibliográfica do estado da arte e dados 

relevantes publicados na literatura internacional acerca da epilepsia, e dá particular 

importância tanto aos sinais e sintomas que possibilitarão ao clínico localizar e lateralizar 

uma área epileptogénica, bem como às opções cirúrgicas actualmente existentes para o 

tratamento da epilepsia abordando também as suas indicações e benefícios. 

As epilepsias que resultam de actividade focal anormal são passíveis de ser 

localizadas sintomaticamente, apesar de não o serem na totalidade dos casos. A 

localização baseada apenas na semiologia e nos traçados electroencefalográficos nem 

sempre atinge um grau de precisão satisfatório. 

A Cirurgia Epiléptica é opção válida especificamente em doentes com epilepsia 

refractária e a sua consideração não deverá ser tardia. Apresenta benefícios claros tanto a 

nível clínico e de frequência de crises, como a nível psicossocial. 

 

Palavras-Chave: epilepsia, cirurgia da epilepsia, área epileptogénia, área sintomatogénia, 

localização, lateralização, sintomatologia 

 

 

Introdução 

A epilepsia é uma das patologias cerebrais mais comuns 

em todo o mundo (50 milhões de pessoas afectadas) de tal 

forma que cerca de uma em cada dez pessoas terá pelo menos 

uma crise epiléptica durante a vida(1). Enquanto patologia 

neurológica pode ser classificada como generalizada ou 

localizada. Dos casos de epilepsia localizada, cerca 66% são 

controláveis e os restantes casos de epilepsia dita não 

controlável serão sensivelmente na ordem dos 34%. 

Aproximadamente 5% de todas as epilepsias ou, 20% dos 

casos de epilepsia não controlável poderão ter indicação 

cirúrgica, indicação essa que só será válida quando se atendem 

dois pontos fundamentais: 1) o conhecimento da localização 

anatómica precisa da área epileptogénia; 2) a certeza de que a 

técnica cirúrgica não lesará outros campos cerebrais que 



poderiam comprometer ou prejudicar as mais diversas funções 

cerebrais. 

 

Objectivos 

Esta dissertação tem como objectivo primordial fazer um 

levantamento equilibrado dos desenvolvimentos e temas e do 

“estado da arte” relacionados com a epilepsia, com destaque à 

sua sintomatologia e à abordagem cirúrgica da mesma. 

Pretende-se dar particular importância aos sinais e sintomas 

clínicos que nos poderão orientar para a determinação de uma 

área sintomatogénia, de modo a que a opção por uma 

abordagem cirúrgica possa ser sustentada pela clínica, 

perceber os modelos e hipóteses conceptuais que estão na 

génese da epilepsia focal e também responder a algumas 

questões mais centralizadas na cirurgia epiléptica, tais como: 

quais as opções cirúrgicas actualmente existentes para o 

tratamento da epilepsia, e quais as suas indicações; perceber a 

validade, benefícios e importância destas intervenções, quando 

comparadas com outras opções terapêuticas e qual o papel da 

cirurgia no futuro. 

Em relação à sintomatologia da epilepsia, tentaremos 

perceber quais os sinais e sintomas que nos poderão orientar 

para a localização da área epileptogénica, até que ponto essa 

localização atingirá níveis satisfatórios de precisão e qual o 

papel dos meios imagiológicos e demais meios auxiliares de 

diagnóstico, na referida localização. 

 

Metodologia 

Foram pesquisadas electronicamente diversas bases de 

dados tais como pubmed, New England Journal of Medicine, 

Elsevier, eMedicine, tendo sido utilizadas diversas 

combinações de palavras-chave tais como epilepsy, 

epileptogenic area, seizure, review, focal, manifestation, 

simptomatology, symptoms, localization e lateralization.  

Algumas das referências mais relevantes dos artigos de 

revisão foram igualmente pesquisadas em nos principais 

“websites” e revistas generalistas e da especialidade, tais 

como os sites da Organização Mundial de Saúde, da Liga 

Portuguesa Contra a Epilepsia e da Sociedade Portuguesa de 

Neurologia e as revistas Sinapse, ou Epilepsia (revista da 

International League Against Epilepsy), entre outras. 

Sempre que alguma citação foi considerada relevante, o 

artigo original terá sido consultado.  

Devido a algumas dificuldades de tradução, certos termos 

serão aqui utilizados no idioma em que foram citados na 

publicação original. 

 

Conceitos gerais 

A crise convulsiva é um evento paroxístico causado por 

excessivas e anormais descargas síncronas provenientes de um 

agregado de neurónios do sistema nervoso central (SNC). 

Dependendo da distribuição das descargas, esta actividade 

anormal do SNC poderá ter várias manifestações clínicas com 

um espectro que vai desde a actividade convulsa dramática até 

fenómenos não discerníveis pelo observador.  

A epilepsia não é uma única doença mas engloba uma 

vasta categoria de sintomas complexos que resultam das mais 

variadas desordens das funções cerebrais, podendo elas 

próprias ser secundárias a diversos processos 

patológicos(1)(2). Assim, a epilepsia define-se como um 

estado no qual o doente apresenta crises epilépticas 

recorrentes, que se repetem de forma espontânea originadas 

por um processo crónico subjacente. Esta definição implica 

que um doente com uma única crise ou com crises recorrentes 

devido a um factor precipitante tratável ou até evitável, não 

apresentará necessariamente epilepsia. Entre as mais variadas 

causas de epilepsia existem síndromes epilépticos cujas 

características clínicas e patológicas são distintas e podem até 

sugerir uma etiologia específica. 

Algumas síndromes epilépticas poderão ser identificadas 

pela especificidade das crises que apresentam, pelo padrão de 

recorrência, pela idade em que surgem, manifestações 

associadas, achados de Electroencefalograma (EEG) e história 

familiar(1). 

 

Epidemiologia 

A incidência e prevalência destas crises são influenciadas 

por vários factores, mas estima-se que cerca de 5% a 10% da 

população terá pelo menos uma crise durante toda a sua vida, 

sendo a maior incidência verificada na infância e no final da 

vida adulta. 

Baseando-se na definição de epilepsia como duas ou mais 

crises não provocadas, a incidência de epilepsia é de 40 e 70 

por 100 000 habitantes/ano nas diversas populações mundiais 

e a prevalência está estimada entre 4/1000 a 10/1000(2). 

Contudo, alguns estudos feitos em países em vias de 

desenvolvimento sugerem que a prevalência será entre 6/1000 



a 15/1000. Nos países desenvolvidos verificam-se cerca de 40 

a 70 novos casos anuais por 100 000 pessoas, ao passo que 

nos países em vias de desenvolvimento, os números chegam, 

com frequência, a quase o dobro dos valores verificados nos 

países desenvolvidos. Estes factos podem ser explicados pelo 

maior risco de exposição a factores responsáveis por danos 

cerebrais permanentes a que estas populações estão sujeitas. 

Perto de 90% dos casos mundialmente verificados de epilepsia 

são provenientes de regiões em vias de desenvolvimento. 

Estima-se que 50 milhões de pessoas em todo o mundo terão 

epilepsia(3). 

Em Portugal, os estudos apontam para uma prevalência de 

cerca de 5/1000 habitantes que se traduz na existência de cerca 

de 50000 doentes com epilepsia numa população de 10 

milhões de habitantes. A incidência será sensivelmente de 50 

novos casos por 100 mil habitantes por ano(4).  

 

 

Classificação 

Apesar de não ser um tema consensual, a Liga 

Internacional Contra a Epilepsia (ILAE) propôs, em 1981 e 

em 1989, classificações para as crises e síndromes epilépticos 

respectivamente, que são, hoje em dia utilizadas diariamente, 

apesar de ter sido proposta mais recentemente (2001) uma 

nova classificação, pelo mesmo organismo que ainda se 

mantém em discussão, sendo que as maiores críticas 

apresentadas se prendem com a sua desnecessária 

complexidade, a falta de certezas acerca da sua fiabilidade, 

precisão e utilidade, e igualmente o facto de que os síndromes 

epilépticos não se apresentam como diagnósticos estáticos, 

pois, por vezes, apresentam evolução com o passar do 

tempo(1)(4)(5).  

Debruçar-me-ei apenas nas classificações de 1981 e 1989. 

Estas classificações foram elaboradas tendo por base a análise 

das várias apresentações semiológicas da epilepsia, a análise 

ictal e inter-ictal de traçados de EEG (apesar das evidentes 

limitações impostas pela dificuldade em obter traçados 

durante a fase ictal), e a visualização de registos em vídeo. A 

primeira (1981) baseia-se na clínica e nos traçados de EEG 

das crises, enquanto que a segunda (1989) é uma classificação 

de epilepsias e das suas síndromes e tem como dicotomias a 

origem local ou generalizada das crises e a etiologia primária 

ou sintomática das epilepsias, tendo também em consideração 

a idade de início dos sintomas(4). 

As crises epilépticas podem ser divididas genericamente 

em crises parciais (ou focais) e em crises generalizadas, de 

acordo com o seu início electroclínico, sendo as primeiras 

caracterizadas por um início localizado a uma qualquer área 

cortical limitada, enquanto que as segundas se caracterizam 

por um início simultâneo na generalidade do córtex 

cerebral(4). 

Dentro do primeiro grande grupo teremos as crises 

parciais simples, as crises parciais complexas e as crises 

tónico-clónicas secundariamente generalizadas(5). 

As crises parciais simples têm a particularidade de 

apresentarem uma preservação do estado de consciência. 

Surgem como consequência de uma descarga síncrona de um 

foco neuronal cortical que ao atingir um limiar, dá lugar a um 

comportamento anómalo, que é a crise epiléptica propriamente 

dita(4). 

Quando são apenas sensitivas e, portanto, apenas 

pressentidas pelo doente e sem manifestações clínicas 

observáveis por terceiros, são conhecidas como auras, pois 

muitas vezes anunciam ao doente que uma crise mais 

complicada se pode seguir. Os vários tipos de crises parciais 

simples incluem os tipos: 1) motora, em que se observa uma 

contracção ou tónica ou clónica da extremidade de um 

membro, traduzindo a descarga da região da circunvolução 

frontal ascendente correspondente, ou a uma contracção 

postural e envolvendo a musculatura proximal, sendo comuns 

a de “esgrimista” ou de “boxeur”, traduzindo a descarga da 

região suplementar motora correspondente; 2) sensitiva, caso 

o foco se localize numa região mais posterior, na 

circunvolução parietal ascendente e a semiologia será 

sensitiva e poderá ter alguma variabilidade a nível de 

complexidade dependendo de abranger ou não áreas de 

associação parietais; 3) sensorial, quando são atingidas as 

áreas da visão, audição ou olfacto; 4) psíquica ou dismnésica, 

caracterizam-se pelo atingimento da memória, produzindo 

sensações de déjà vu, jamais vu, déjà vécu e jamais vécu, ou 

pelo atingimento de áreas afectivas que se traduzem por crises 

de medo ou de prazer, entre outras; 6) autonómicas, que se 

traduzem por sensações anómalas, tais como sintomas 

gástricos (como, por exemplo, náuseas ou dor), sintomas 

cardiovasculares (taquicardia sinusal, arritmias), sintomas 

urogenitais, pupilares, etc.(4)(5)(6). 

As crises parciais complexas caracterizam-se por um 

início focal de actividade epileptogénica que, de imediato ou 

posteriormente, conduz a uma suspensão súbita do estado de 



consciência. Por vezes são confundidas com as crises de 

ausência, devido ao “olhar vazio” e estático. Porém, estas 

últimas pertencem ao espectro das crises generalizadas. As 

diferenças clínicas são evidentes, pois as crises parciais 

complexas não apresentam um início e fim tão abruptos e 

podem ser mais longas. Surgem em qualquer idade, e não têm 

predominância na infância ou adolescência como se verifica 

nas crises de ausência. Concomitantemente, surgem 

automatismos típicos como deglutição ou mastigação, 

sintomas motores como a deambulação ou o manusear da 

roupa de forma pouco sistemática, e automatismos de 

vocalização com ou sem verbalização. São, provavelmente, as 

mais frequentes de todas as crises epilépticas podendo ou não 

ser precedidas de crises parciais simples, com sintomatologia, 

por vezes, apercebida pelo doente que traduzem o atingimento 

inicial do foco epileptogénico(4)(7). 

As crises parciais secundariamente generalizadas, têm 

origem tanto nas crises parciais simples como nas crises 

parciais complexas, que darão lugar a uma contracção tónico-

clónica devido ao atingimento progressivo e generalizado da 

totalidade do córtex cerebral, sem que haja, necessariamente, 

uma sequência obrigatória de acontecimentos(4). 

As crises generalizadas são divididas, genericamente, em 

seis grandes categorias: ausências, crises tónicas, crises 

mioclónicas, crises clónicas, crises tónico-clónicas e crises 

atónico-astáticas.  

As ausências são episódios breves (20 segundos) de perda 

de consciência sem auras ou confusão pós-ictal. Surgem, 

fundamentalmente, na infância e juventude e raramente são 

acompanhadas de automatismos, sendo os mais comuns os 

automatismos da mímica, nomeadamente o pestanejar intenso. 

São facilmente provocáveis por hiperventilação ou foto-

estimulação. Uma diminuição súbita do aproveitamento 

escolar pode ser consequência de crises de ausência 

frequentes. No EEG encontramos descargas ponta-onda com a 

frequência de 3 a 3,5 ciclos/segundo(5)(4).  

As convulsões tónicas manifestam-se por uma extensão ou 

flexão tónicas da cabeça e tronco e/ou das extremidades por 

alguns segundos e estão frequentemente relacionadas com as 

transições sono-vigília(5). Estão geralmente relacionadas com 

epilepsias causadas por lesões corticais generalizadas e apenas 

se verifica uma contracção tónica a preceder a fase pós-

ictal(4). No EEG verificam-se descargas de alta frequência na 

gama das frequências beta, com uma amplitude relativamente 

baixa.  

As crises mioclónicas caracterizam-se por “sacudimentos” 

musculares rápidos, com durações inferiores a um segundo(5). 

Surgem sobretudo nas transições sono-vigília e são muitas 

vezes despoletadas pela estimulação luminosa intermitente. 

Ao EEG acompanham-se de descargas de poliponta-onda 

generalizadas.(4). Caso durem mais que um segundo, passam 

a ser classificadas como crises clónicas e o EEG caracteriza-se 

por descargas epileptiformes bilaterais rítmicas(5).  

As convulsões tónico-clónicas, também designadas por 

“grande mal” consistem em várias manifestações motoras que 

incluem a extensão tónica generalizada das extremidades que 

dura alguns segundos, seguida de movimentos clónicos 

rítmicos e por uma confusão prolongada pós-ictal(5). Durante 

esta fase verifica-se a passagem de uma apneia sustentada e 

cianose inicial para uma respiração estertorosa. O doente pode 

ter perda do controlo dos esfíncteres. A mordedura da língua 

inicia-se na fase tónica e pode prolongar-se por toda a fase 

clónica(4). A única diferença a nível comportamental deste 

tipo de crises para as crises parciais tónico-clónicas 

secundariamente generalizadas, é a ausência de auras ou 

outros sinais de início focal nas convulsões tónico-clónicas, 

apesar de estas serem frequentemente esquecidas devido à 

amnésia pós-ictal, ou de não ser sentidos nos casos que se 

iniciam por crises parciais complexas(5). 

As crises atónico-astáticas surgem geralmente nos casos 

de lesões corticais generalizadas e manifestam-se por uma 

súbita perda da consciência e do tónus muscular que podem, 

inclusivamente, levar à queda do doente(4). Ao EEG 

observam-se alterações semelhantes às encontradas nas 

convulsões tónicas. 

Já a classificação das epilepsias e síndromes epilépticos 

divide-as em: epilepsias localizadas sintomáticas ou 

provavelmente sintomáticas (criptogénicas) e epilepsias 

localizadas idiopáticas ou primárias, epilepsias generalizadas 

idiopáticas ou primárias e epilepsias generalizadas secundárias 

ou sintomáticas. Existem ainda dois grupos separados que não 

se encaixam em qualquer dos grupos referidos: um primeiro 

que engloba as epilepsias que não tem características 

inequívocas de focalização ou de generalização e um segundo 

que engloba síndromes epilépticas sem critérios para serem 

consideradas epilepsia (por exemplo – convulsões febris, crise 

única, etc.). 

Caso a causa seja conhecida as epilepsias dizem-se 

sintomáticas. No caso de obtermos estudos imagiológicos 



normais e a causa permanecer desconhecida, este tipo de 

epilepsias designam-se por criptogénicas. 

Apesar da presente revisão não se centrar na nova 

proposta de classificação (2001), mencionada anteriormente, 

será oportuno mencionar que esta classificação poderá 

eventualmente vir a ser progressivamente utilizada. A 

classificação é definida como um esquema diagnóstico e não 

uma classificação propriamente dita. Este esquema 

diagnóstico pretende possibilitar as bases de uma descrição 

padronizada de doentes individuais e consiste em 5 níveis ou 

Eixos, sem recorrer a registos electroencefalográficos. Os 

Eixos estão organizados para facilitar uma abordagem clínica 

lógica com as hipóteses necessárias aos estudos que 

estabeleçam o diagnóstico e às estratégias terapêuticas a serem 

usadas. O Eixo 1 consiste na descrição da semiologia ictal. O 

Eixo 2 é o tipo (ou tipos) de crise epiléptica vivida pelo 

doente. O Eixo 3 é o diagnóstico sindromático e deriva de uma 

lista de síndromos epilépticos, embora seja admitido que nem 

sempre é possível estabelecer um diagnóstico sindromático. O 

Eixo 4 especifica a etiologia, quando esta é conhecida. O Eixo 

5 é uma designação opcional do grau de deficiência causada 

pela situação epiléptica. 

No âmbito desta revisão, destaca-se o Eixo 1, que 

descreve todo o evento ictal, sem referência a etiologia, ou 

mecanismos, baseando-se apenas na classificação 

fenomenológica. 

 

Patofisiologia 

Genericamente, podemos admitir que a epilepsia é causada 

por um desequilíbrio entre correntes excitatórias e inibitórias 

dos circuitos neuronais(8). Os mecanismos que despoletam a 

actividade epileptogénia têm várias causas, de entre as quais, 

febre, hipóxia, privação de sono, tumores, hemorragias, 

abcessos, inflamação, edema celular, etc. E o fenómeno 

inerente é descrito como uma despolarização paroxística de 

neurónios individuais. Esta despolarização ocorre devido à 

activação de canais de cálcio. A entrada do cálcio leva à 

abertura de canais catiónicos inespecíficos, o que leva à 

despolarização maciça. A repolarização acontece através da 

abertura de canais de cloro e potássio sensíveis ao cálcio. 

Quando se atinge a despolarização de um certo número de 

neurónios, a crise inicia-se. Para a propagação desta 

despolarização paroxística, contribuem alguns mecanismos 

celulares. Os canais de cálcio dependentes da voltagem que se 

localizam nos dendritos das células piramidais são sensíveis à 

despolarização, e aumentam-na. 

Existe uma maior expressão deste tipo de canais aquando 

de lesões neuronais. Já a hipomagnesemia pode aumentar a 

actividade destes canais, dado que são inibidos pelas 

concentrações de magnésio. O aumento das concentrações 

extra-celulares de potássio reduz o fluxo deste ião através dos 

canais de potássio que por si só tem um efeito despolarizante, 

mas também aumenta a activação destes canais de cálcio. De 

igual forma, o glutamato, um neurotrasmissor, despolariza os 

dendritos das células piramidais e vai actuar a nível dos canais 

AMPA e NMDA. 

O potencial de membrana neuronal depende directamente 

da actividade dos canais de potássio, que mantêm esse 

potencial em níveis mais ou menos constantes. Daí se deduz 

que o gradiente de potássio através destes canais terá uma 

importância fulcral na manutenção do potencial de membrana. 

Dado que este gradiente é criado pela APTase de 

sódio/potássio, infere-se que qualquer mecanismo que influa 

na disponibilidade energética, tal como hipoglicemia, ou 

hipóxia promoverá a despolarização celular.  

Os mecanismos inibitórios prendem-se, sobretudo, com 

neurónios inibitórios que activam canais de sódio e/ou 

potássio através da acção do GABA(9). 

 

Modelos 

Pela própria definição de área epileptogénia (área 

responsável pelo desencadear das crises epilépticas) a 

ressecção desta área num doente com crises parciais 

estereotipadas deverá curar a epilepsia ou, pelo menos, 

prevenir a recorrência das crises. O corolário desta premissa é 

que se a intervenção cirúrgica não obtiver sucesso, a área foi 

removida incorrectamente ou não o terá sido na sua totalidade 

ou ainda, poder-se-á tratar apenas de uma de várias áreas 

epileptogénicas. Por essa razão, a correcta determinação da 

localização e dos limites desta área é um dos maiores desafios 

do epileptologista. 

A área epileptogénica define-se como a área do cérebro 

necessária para gerar actividade epiléptica e cuja ressecção, 

inactivação ou desconexão resultará no cessar dessa mesma 

actividade. É necessário diferenciar esta área da área 

sintomatogénica, que se define como a área cuja activação 

resulta na manifestação sintomática ictal inicial e da lesão 

epileptogénica cuja dedução é meramente imagiológica(10). 



Outro conceito importante e com grande aplicabilidade e 

influência cirúrgica é o conceito de “córtex eloquente” que se 

refere a qualquer área cortical que quando lesada se traduzirá 

em défices cognitivos ou motores não aceitaveis, pelo impacto 

que tem na qualidade de vida do doente. Exemplos deste tipo 

de áreas são o córtex sensoriomotor primário, áreas essenciais 

do discurso e áreas visuais occipitais (11). Existem vários 

modelos que procuram explicar a generalização e propagação 

das crises focais, assumindo neste campo alguma 

preponderância os trabalhos de Penfield e Jaspers que 

postulam o modelo da “área epileptogénica”(12), os trabalhos 

de Talairach e Bancaud que defendem a importância, não 

apenas da área epileptogénica em si, mas também de áreas 

corticais adjacentes que serão responsáveis pela propagação 

da crise(13). A large network hypothesis descrita por S. 

Spencer, por seu lado, sugere que os vários componentes da 

rede neuronal seriam de igual importância para a iniciação e 

manutenção da crise epileptogénica(14)(10).  

A hipótese de Penfield e Jaspers defende que uma região 

específica do córtex é responsável pelo início da crise e 

regiões diferentes terão graus diferentes de importância. Como 

consequência destas premissas, facilmente se depreenderá que 

a ressecção ou desconexão desta área (a área real (ou 

potencial) de inicio ictal) levará a um estado de ausência de 

crises. Outras regiões envolvidas e com importância nos 

padrões de propagação de crises iniciais ou terminais não 

terão, portanto, qualquer influência na área epileptogénica e, 

por conseguinte, a ressecção destas áreas apenas terá um efeito 

modificador do padrão de propagação e, eventualmente, da 

própria semiologia da crise(10). 

A teoria de Tailarach e Bancaud ao sugerir que em adição 

à área epileptogénica, também as zonas corticais adjacentes 

estarão envolvidas na propagação inicial da crise, leva-nos a 

concluir que para se conseguir uma terapêutica com sucesso 

esta não poderá centrar-se apenas na remoção da área 

epileptogénica, mas também nas referidas áreas corticais de 

propagação inicial(13). 

A large network hypothesis afirma que todas as áreas da 

rede neuronal terão igual importância para a geração de crises 

e, como tal, a interrupção da rede a qualquer nível seria uma 

terapia eficaz para o tratamento das crises. Os pilares desta 

hipótese são: 1) as crises resultam da actividade de largas 

redes neuronais e não apenas de áreas pontuais; 2) a 

interferência com qualquer parte desta rede irá alterar ou parar 

as crises sendo, por isso, qualquer nível da rede uma potencial 

área de tratamento; 3) as crises podem propagar-se através 

desta rede ou até por circuitos fora desta.  

As duas primeiras hipóteses anteriormente descritas 

apenas entram em concordância com o terceiro ponto desta 

ultima teoria. 

Apesar de ser claro que as redes neuronais são de extrema 

importância para a propagação das crises, não será 

obrigatoriamente necessário que estas diferentes áreas tenham 

semelhante importância para gerar as crises, tal como defende 

esta última hipótese(10). 

Redes Neuronais no sistema nervoso central foram 

conceptualizadas, na sua maioria usando vários modelos 

computacionais e existem analogias entre os modelos 

biológicos e os modelos biomatemáticos dessas redes. Neste 

âmbito, existe uma clara diferenciação entre as partes 

constituintes de uma rede em que componentes particulares 

adquirem maior importância na funcionalidade da rede do que 

outras(15). 

Igualmente, a zona epileptogénica (tal como definida nos 

modelos de Painfield/Jasper e Tailarch/Bancaud), que terá um 

papel preponderante na génese das crises, terá um peso maior 

de conexões do que outras partes da rede, tais como a zona 

irritativa ou a área sintomatogénica. Apesar de todas estas 

zonas terem a capacidade de manter actividade epiléptica, 

apenas a área epileptogénica terá a capacidade de a 

despoletar(10). 

Parece haver evidências de que a área epileptogénica é 

constituída por pequenas, múltiplas, independentes e por vezes 

até sobreponíveis seizure-onset zones que poderão 

eventualmente estar fortemente ligadas. As vias de propagação 

podem diferir, de acordo com a seizure-onset zone que dá 

início à actividade epileptogénica. Apesar desta diferença nas 

vias de propagação, a actividade neuronal oriunda de áreas 

epileptogénicas próximas poderá estender-se a áreas 

sintomatogénicas comuns. Deste modo, a noção de que as vias 

de propagação epileptogénica variam é consistente com a 

hipótese da área epileptogénica de Penfiel/Jaspers. 

Trabalhos experimentais extensos com lesionectomias 

limitadas demonstraram que a área epileptogénica estará no 

mesmo local, ou nas imediações das lesões documentadas por 

ressonância magnética (RM) prévia. Estas observações 

contradizem a hipótese de Tailarch/Bancaud que inclui as vias 

de propagação inicial na porção de ressecção cirúrgica para 

obtenção de resultados com ausência de crises. Outro exemplo 

será da experiência com hemartromas hipotalâmicos, cuja 



ressecção apenas inclui a zona cortical de iniciação ictal, mas 

não inclui a lesão per si, que conduz a resultados terapêuticos 

muito frustres. 

 A large network hypothesis não faz distinção entre o peso 

real das zonas proximais ou distais implicadas na rede 

neuronal, sugerindo que uma modificação em qualquer parte 

da rede conduzirá a uma mudança na expressão ou ocorrência 

da crise(14). Apesar de se verificar que tanto o traçado do 

EEG como a expressão semiológica da crise são alterados 

após intervenção em zonas separadas da área epileptogénica, 

isto apenas representa uma simples modificação e não 

cessação da crise em si(16)(17). 

Uma variedade de opções terapêuticas que se baseiam na 

interrupção da rede neuronal, tal como a estimulação vagal, 

até à data, raramente terão atingido um estado de ausência de 

crises(18). 

Podemos concluir que as terapêuticas que se dedicam à 

interrupção das ditas redes neuronais quase nunca atingiram 

resultados satisfatórios ao passo que as lesionectomias 

oferecem uma probabilidade de 70-90% de hipóteses de se 

atingir um resultado pós-cirúrgico de ausência de crises(19). 

Não haverá, porém, dúvidas da importância das redes 

neuronais na fisiopatologia da epilepsia para a determinação 

de padrões de propagação ou até que a intervenção nestas 

redes poderá modificar a semiologia das crises. Contudo, 

actualmente aceita-se a hipótese de Penfield/Jasper como 

sendo a que apresenta mais evidências de precisão 

científica(10). 

 

Sinais Focais 

As epilepsias localizáveis sintomaticamente são, por 

definição, epilepsias que resultam de actividade focal anormal 

e nem sempre são identificáveis. Estes casos representam a 

maioria dos casos de epilepsia que surge na idade adulta 

embora apareçam igualmente em crianças, embora com uma 

frequência relativa menor, devido à presença importante de 

epilepsias generalizadas primárias e secundárias neste escalão 

etário(20).  

A esclerose mesial temporal (EMT) representa a causa 

mais frequentemente identificável de epilepsia focal 

sintomática(20).  

A classificação semiológica das crises, propõe-se a 

associar as características clínicas dessas mesmas crises com a 

localização anatómica da região cortical que lhe dá origem. 

Contudo, a localização baseada apenas na semiologia e nos 

traçados electroencefalográficos nem sempre atinge um grau 

de precisão satisfatório. Isto pode ser explicado pelo facto de a 

área epileptogénica se encontrar fora do alcance do EEG ou 

numa área clinicamente silenciosa. A migração rápida da 

actividade neuronal de um foco para outra área cortical poderá 

também explicar esta dificuldade. 

As epilepsias localizáveis semiologicamente são 

frequentemente classificáveis como mesiotemporais ou 

neocorticais (ou extra-temporais), baseando-se em diferenças 

a nível de semiologia electroclínica. As mais comuns na 

adolescência e na idade adulta são as epilepsias do lobo 

temporal (ELT) e para as crianças são as epilepsias 

neocorticais(20). 

 

EPILEPSIA DO LOBO TEMPORAL / ESCLEROSE MESIAL 

TEMPORAL 

Também designada por esclerose hipocampal, a EMT é a 

causa mais comum de ELT(21). Caracteriza-se por uma perda 

neuronal na região hipocampal que envolve 

predominantemente a região hilar, CA1, CA3 e CA4 e o giro 

dentado(20). A EMT bilateral surge com alguma frequência, 

havendo porém uma preponderância de um dos lados(22). 

A reorganização de redes neuronais como resposta à perda 

celular parece ser o mecanismo que contribui para a 

epileptogénese(23). A etiologia parece estar relacionada com 

história de convulsões febris na infância, factores genéticos ou 

até encefalite auto-imune límbica. A RM correlaciona-se 

normalmente com os achados patológicos e observam-se 

atrofia hipocampal e um reforço de sinal (T2) hipocampal, 

mais visível em cortes coronais finos(20). 

As crises parciais complexas são a principal manifestação 

da epilepsia do lobo temporal mesial(22)(23). Cerca de um 

terço dos doentes apresentam generalização secundária com 

manifestação através de crises tónico-clónicas(20).  

As auras ou as crises parciais simples com manifestações 

sensoriais ocorrem na maioria destes doentes, frequentemente 

acompanhadas de sintomas específicos da ELT, tal como 

desconforto epigástrico ascendente (comparada a sensação de 

“montanha russa”) e sintomas psíquicos, tais como sensação 

de medo, déjà vu ou jamais vu(23)(22)(24)(25)(26). As auras 

relacionadas com o olfacto ou o paladar, são menos comuns, 

mas também relativamente específicas de ELT. Estas auras 

podem ocorrer isoladamente como uma crise focal simples ou 



podem preceder uma crise focal complexa e são normalmente 

recordadas pelos doentes(20).  

As crises focais complexas manifestam-se normalmente 

por “paragem comportamental” e “olhar vazio” e duram entre 

30 a 120 segundos. Ocasionalmente estes doentes apresentam 

crises amnésticas, mas a observação ou investigação 

posteriores poderãm revelar alucinações olfactórias, outro tipo 

de auras e automatismos(27). Os automatismos são muito 

comuns (ocorrem em cerca de 60% dos casos de crises 

parciais complexas de ELT mesial) e traduzem-se por 

movimentos repetitivos, estereotipados, e desprovidos de 

propósito e na ELT eles são moderados, envolvem as mãos ou 

a boca (mastigação, ou movimentos labiais)(22)(20). 

A lateralização poderá ser inferida durante ou após as 

crises. Os automatismos unilaterais são geralmente ipsilaterais 

ao foco, enquanto que as posturas distónicas manifestam-se do 

lado contra-lateral(20). O desvio cefálico se pode 

eventualmente verificar durante o início da crise é geralmente 

ipsilateral, ao passo que, ao ocorrer na parte terminal das 

crises, será mais provavelmente contra-lateral(28). Os achados 

de lateralização nos casos de EMT deverão ser estudados com 

maior precaução, pois muitos destes doentes têm focos 

independentes bilaterais. 

Comportamentos menos comuns que são associados à 

ELT incluem discurso ou vocalizações durante as crises e 

comportamentos de fuga (andar ou correr para longe)(29). 

A confusão pós-ictal geralmente dura alguns minutos, mas 

poderá ser complicada por casos de psicose. A hemiparésia 

pós-ictal poderá ocorrer contralateralmente ao foco, enquanto 

que a afasia neste período poderá acontecer quando a crise tem 

origem no hemisfério cerebral dominante para a liguagem. A 

manipulação do nariz (limpar, coçar) é uma manifestação pós-

ictal frequente e é realizada pela mão do lado ispilateral ao 

foco(20). 

 

EPILEPSIA NEOCORTICAL 

Quando provenientes de outras áreas corticais que não o 

lobo mesial temporal, as crises poderão ser focais simples, 

focais complexas, ou generalizadas secundariamente, e os 

sintomas dependeram da área cortical afectada(30). 

 

EPILEPSIA NEOCORTICAL DO LOBO TEMPORAL 

As crises provenientes do neocortex são relativamente 

menos frequentes quando comparadas com os casos de crises 

provenientes do lobo temporal mesial e sua caracterização é 

muito menos precisa. Além de síndromes autossómicos 

familiares, a epilepsia temporal neocortical é associada muitas 

vezes a outras anomalias estruturais dessa área cortical, tais 

como malformações vasculares, neoplasias e trauma(20). 

Devido à proximidade e às inúmeras ligações neuronais entre 

o hipocampo e o neocortex temporal, não será de estranhar 

que a sintomatologia da ELT mesial e da ELT neocortical 

sejam muito idênticas, de tal forma que se torna muito difícil 

distinguir estas duas entidades(31). Contudo, as auras que 

incluem alucinações ou distorções auditivas, vertigens, ou 

alucinações visuais complexas e não incluem fenómenos 

epigastricos, são fortemente sugestivas de focos provenientes 

do neocortex. De igual forma, os automatismos são muito 

menos frequentes nas ELT neocotricais(23)(32)(33).  

 

EPILEPSIA DO LOBO FRONTAL 

A epilepsia do lobo frontal é o segundo tipo mais 

frequente e as suas causas incluem o trauma, neoplasia, 

encefalite, malformações vasculares, displasia cortical e 

síndromes genéticos e idiopáticos. Estas epilepsias são 

responsáveis por cerca de 30% das cirurgias epilépticas. As 

crises geralmente reflectem a área cortical afectada e não 

necessariamente a área de origem(34). Crises originadas no 

córtex orbitofrontal que secundariamente envolvem o lobo 

temporal mesial adjacente, podem ser indistinguíveis das 

crises da ELT mesial(20). 

As crises do lobo frontal surgem preferencialmente 

durante o dia (particularmente as crises focais complexas e as 

crises da área motora secundária) e são de curta duração 

(menos de 30 segundos). O estado pós-ictal é geralmente 

breve ou ausente(20). 

As crises parciais complexas da epilepsia do lobo frontal 

são normalmente caracterizadas por comportamentos ditos 

hipermotores (dos segmentos proximais dos membros) que 

podem ser episódios de aparência bizarra podendo, 

inclusivamente, ser confundidos com crises psicogénicas(20). 

Automatismos de ciclismo, impulsão pélvica e outros 

automatismos sexuais, podem também indicar uma origem no 

lobo frontal(35)(36). Postura tónica e desvio da cabeça e olhos 

para o lado contralateral e vocalização são também frequentes. 

As auras não incluem manifestações epigástricas e o medo e 

ansiedade são manifestações frequentes(20). 



A consciência é normalmente menos afectada neste tipo de 

epilepsias do que na ELT de tal forma que os doentes se 

recordam das crises com frequência(37)(35). 

As crises focais motoras que envolvem o córtex primário 

produzem actividade clónica na face, braço ou perna contra-

laterais. As crises podem ser muito restritas ou então 

propagar-se a áreas adjacentes (crise Jacksoniana). As crises 

de áreas motoras suplementares produzem movimentos 

tónicos estereotipados assimétricos, tais como a fencing 

posture (posição de esgrima) na qual a cabeça e os olhos 

desviam para o lado contra-lateral com extensão do braço 

desse mesmo lado e a contracção do braço ipsilateral. 

Movimentos clónicos e vocalização breves podem também 

ocorrer, assim como auras somatossensoriais(20). 

As crises de ausências frontais são originadas na região 

frontopolar ou na região frontal medial. Estas crises são 

geralmente mais prolongadas do que os outros tipos de crise, 

durando frequentemente minutos, horas ou até dias. 

O EEG poderá não oferecer auxílio diagnóstico valioso, 

porquanto tanto na fase ictal como na fase inter-ictal, os 

achados são geralmente inespecíficos(20). 

 

EPILEPSIA DO LOBO OCCIPITAL 

Menos frequente que os tipos anteriormente descritos, a 

epilepsia do lobo  occipital, é responsável por apenas 2% a 8% 

dos casos elegíveis para cirurgia(38). As causas mais comuns 

são, malformações vasculares, tumores e anomalias de 

desenvolvimento(39). 

Fenómenos visuais ocorrem como auras em cerca de 80% 

dos doentes e são frequentemente reportados ao campo visual 

contralateral, mas podem também ser bilaterais. Estes 

fenómenos incluem imagens deformadas, flashes, predomínio 

de cores ou alucinações complexas. Distorções visuais tais 

como micropsia, macropsia, discromatopsia, etc., podem 

também surgir(20). 

A cegueira ictal é uma manifestação comum e podem 

ainda ocorrer fenómenos abdominais e somatossensoriais. 

As crises parciais complexas e as generalizadas 

secundariamente ocorrem em igual proporção neste tipo de 

epilepsia. 

O EEG inter-ictal regista spikes que localizam o foco em 

cerca de 50% a 80% dos casos, enquanto que o EEG ictal é 

muito menos útil, devido a uma propagação rápida da 

actividade neuronal(20). 

 

EPILEPSIA DO LOBO PARIETAL 

As crises originadas no lobo parietal são as menos 

frequentes e estão muito pouco caracterizadas. Alguns estudos 

sugerem que os doentes deste tipo não têm uma clínica muito 

específica. Auras somatosensoriais lateralizadas (parestesias) 

podem ocorrer, mas não são manifestações específicas. Os 

fenómenos ictais podem incluir actividade tónica ou clónica 

assimétrica e crises parciais complexas com automatismos 

semelhantes aos encontrados na ELT. O EEG ictal ou inter-

ictal não apresenta a precisão necessária para ser usado como 

instrumento de lateralização e localização. 

Nos doentes submetidos a cirurgia, as patologias 

subordinadas incluem tumores, malformações vasculares e 

glioses inespecíficas(20). 

 

Cirurgia 

O tratamento da epilepsia tem, numa primeira fase, como 

principal objectivo o controlo sintomático das crises e, para 

isso, será necessária uma escolha criteriosa dos fármacos ao 

dispor e depende fortemente da compliance. Os objectivos 

passam ainda por evitar os efeitos laterais do tratamento e 

manter ou restabelecer a qualidade de vida do doente(4)(40). 

Apesar da grande variedade de opções farmacológicas 

existentes, estima-se que mais de 30% dos doentes não têm 

um controlo completo das crises o que tem um impacto 

fortemente negativo na sua qualidade de vida.  

De entre os doentes refractários à farmacoterapia 

(geralmente considerável após dois anos de tratamento sem 

sucesso, com dois fármacos anti-epilépticos em doses 

toleradas)(40)(41), uma pequena fracção poderá, 

eventualmente, beneficiar do tratamento cirúrgico que, quando 

aplicável, tem na maior parte das vezes resultados bastante 

satisfatórios, atingindo-se uma percentagem de 75% a 85% de 

doentes sem crises(4). 

Estão definidos alguns factores de risco para a má resposta 

à farmacoterapia, de forma a ser classificada como epilepsia 

refractária, a saber: 1) epilepsia generalizada com lesões; 2) 

epilepsia focal com esclerose hipocampal, displasia cortical ou 

hemorragias; 3) início precoce de sintomatologia; 4) alta 

frequência de crises; 5) ausência de resposta aos primeiros 

dois fármacos; 6) alta frequência de spikes interictais. 7) 

spikes multifocais(41). 

Alguns procedimentos cirúrgicos estão actualmente 

disponíveis para a remoção do córtex epileptogénico, sendo 



que alguns são apenas paliativos. É contudo notável que em 

doentes cuja cirurgia foi efectuada 15 ou 20 anos depois da 

primeira crise epiléptica, apesar de poderem vir a não ter mais 

crises, dificilmente ficarão totalmente recuperados devido a 

sequelas psicológicas e comportamentais e á perda de 

oportunidades de aprendizagem e de inserção social.  

Algumas considerações devem ser tidas em conta na 

decisão pela terapia cirúrgica: 1) o controlo das crises e a 

remissão induzida pela farmacoterapia têm mais probabilidade 

de ser atingidas no primeiro ano de tratamento; 2) as crises 

refractárias por dois ou mais anos têm baixa probabilidade de 

remissão espontânea; 3) crises repetidas ou prolongadas 

provocam lesão cerebral e afecções psicológicas e 

comportamentais; 4) não existe evidência científica de que os 

tratamentos farmacológicos mais recentes ou a estimulação do 

nervo vago tenham um impacto significativo no aumento da 

percentagem de doentes que atingem a ausência de crises; 5) 

em doentes com epilepsia do lobo temporal mesial, a cirurgia 

é mais eficaz no controlo de crises que a farmacoterapia 

antiepiléptica continuada e por isso, representa uma melhoria 

mais significativa na qualidade de vida; 6) os problemas 

psicossociais serão controlados apenas quando se evitam as 

crises(40). 

No caso específico da decisão pela cirurgia na epilepsia do 

lobo temporal, e porque neste caso a cirurgia é um tratamento 

muito mais eficaz que a farmacoterapia, não existem razões 

para diferir a avaliação para a cirurgia após ser assumida a 

ineficácia terapêutica, dado que a duração prolongada de uma 

epilepsia do lobo temporal refractária aparenta ser factor de 

risco para a ineficácia cirúrgica. 

Estudos científicos que comparam a segurança e eficácia 

das intervenções cirúrgicas com a farmacoterapia, são, até 

hoje, limitados(40). 

 

RESSECÇÕES TEMPORAIS 

Num número considerável de doentes com epilepsia 

refractária do lobo temporal mesial, a ressecção temporal 

anterior en bloc, poderá ser efectuada com base na clínica e 

em imagiologia não invasiva (EEG e RM) caso os dados 

sejam convergentes. A monitorização não invasiva por EEG 

inclui eléctrodos esfenoidais, que apresentam uma 

sensibilidade alta para focos temporais mesiais. Nestes casos, 

a RM indica frequentemente a existência de esclerose 

hipocampal mesial. Este tipo de ressecções apresenta, 

normalmente, excelentes resultados a nível de controlo das 

crises e quando combinadas com farmacoterapia, apresenta 

resultados muito superiores àqueles conseguidos com recurso 

exclusivo à farmacoterapia.  

Os resultados dependem da remoção completa das 

estruturas temporais mesiais sendo que a persistência de 

descargas epileptiformes inter-ictais, no período pós 

operatório, se assumem como factores de mau prognóstico.  

Doentes ponderados para lobectomia do temporal 

dominante estão sob o risco de alterações da memória verbal, 

particularmente se as estruturas temporais mesiais no pré-

operatório não se encontrem atróficas e se as capacidades 

mnésicas se encontrarem acima da média.  

Num número considerável de doentes, com registos de 

EEG não invasivo nas fases inter-ictais em ambos os lobos 

temporais, registos invasivos de EEG demonstrarão a origem 

anatómica das crises que permitirá a intervenção cirúrgica. A 

implantação de eléctrodos de EEG em ambos os lobos 

temporais, é considerada a técnica com maior sensibilidade 

para estas situações, mas os eléctrodos de foramen oval 

apresentam uma alternativa semi-invasiva e portanto, com 

menos risco, apesar da sua utilidade ainda ser questionada.  

A ausência de crises é atingida por cerca de 70% dos 

doentes após ressecção temporal e outros 20% terão uma 

redução significativa na frequência das crises. Em apenas 10% 

dos doentes não se verifica qualquer melhoria. A mortalidade 

associada à ressecção temporal mesial é baixa, rondando os 

0,5% e a presença de complicações pós-operatórias, tais como 

a hemianopsia, afasia, défices motores ou sensitivos e 

paralisias dos nervos cranianos estará compreendida entre os 

0,4% e os 4%(42). 

 

RESSECÇÕES EXTRA-TEMPORAIS 

Nas epilepsias neocorticais extratemporais os limites do 

córtex a ressecar são de definição mais difícil, pois as 

delimitações das áreas epileptogénias são muito mais 

variáveis.  

As epilepsias neocorticais são classificadas como lesionais 

e não lesionais. No grupo das lesionais, a RM pode orientar a 

cirurgia e os limites da área epileptogénia encontram-se nas 

proximidades dos limites da própria lesão. Estudos invasivos 

podem também ser necessários para delimitar essa mesma área 

epileptogénia. Caso o EEG de superfície e os estudos 

imagiológicos não sejam suficientes para orientar os estudos 

invasivos com precisão satisfatória, pode recorrer-se ao registo 



de EEG semi-invasivo, com benefícios tanto na localização 

como na orientação da implantação de eléctrodos. Os avanços 

registados nos últimos anos a nível de técnicas de imagiologia 

como a RM ou a tomografia por emissão de positrões (PET) 

estão a conduzir a uma menor necessidade  destas técnicas por 

eléctrodos semi-invasivos.  

A relação entre a área epileptogénia e o córtex funcional 

deverá ser bem definida por registos intra-operatórios ou 

extra-operatórios e técnicas de estimulação, caso os limites 

desta área se presumam adjacentes a uma área cortical 

eloquente, tal como a área da fala e o córtex motor primário.  

A cirurgia deste tipo de epilepsias quando baseada em 

registos ictais invasivos e em técnicas de estimulação cortical 

tem grande probabilidade de sucesso na medida em que 

facilita a ressecção exclusiva da área epileptogénia, deixando 

o córtex eloquente intacto.  

Os resultados das cirurgias de epilepsias neocorticais 

lesionais são mais satisfatórios que os das não-lesionais, 

porque podem ser baseados em informação imagiológica e em 

testes funcionais (EEG, PET), ao passo que as não-lesionais 

apenas se podem apoiar nestes últimos.  

A presença de uma lesão observável imagiologicamente é 

factor de bom prognóstico nos doentes com epilepsia 

neocortical. Em cerca de 67% é possível conseguir-se a 

ausência de crises, e a diminuição da frequência destas em 

22% dos casos. Apenas 11% não apresenta qualquer tipo de 

melhoria a nível da frequência de crises. Nos doentes com 

epilepsia lesional do lobo frontal a ausência de crises é o 

resultado em cerca de 72% dos casos, enquanto que nos casos 

não lesionais deste tipo de epilepsias, a percentagem é de 

apenas 41%.(42) 

 

HEMISFERECTOMIA  

Os doentes com crises intratáveis ou com danos 

hemisféricos graves, podem eventualmente beneficiar de 

hemisferectomia. A maioria dos doentes candidatos a este tipo 

de intervenção sofre de crises motoras originadas num 

hemisfério e intratáveis medicamente. Salvo raras excepções 

apenas, crianças com hemiparésias severas são submetidas a 

hemisferectomia que deve ser apoiada por estudos clínicos, 

imagiológicos e EEG não-invasivo. Para a hemisferectomia 

ser considerada, deverá ser demonstrado que as crises se 

originam exclusivamente no hemisfério afectado, enquanto 

que o outro hemisfério se encontra intacto. Esta técnica só é 

utilizada em doentes que não podem beneficiar de ressecções 

mais limitadas. A hemisferectomia anatómica, que consiste na 

remoção total de um hemisfério e inclui estruturas meso-

temporais, foi abandonada devido a complicações a longo 

prazo, tais como a hemossiderose cerebral superficial, que na 

maioria das vezes é fatal. Esta complicação deu azo a que 

surgisse o conceito de hemisferectomia funcional que consiste 

na desconexão total do hemisfério, mas associada a uma 

ressecção muito limitada de tecido cortical.  

Os resultados são semelhantes aos da cirurgia temporal, 

com 43% a 79% dos doentes a apresentarem ausência de 

crises.  

O risco da intervenção cirúrgica deverá ser pesado tendo 

em conta os efeitos nefastos das crises e do efeito destas no 

normal desenvolvimento das crianças e adolescentes 

afectados.  

Caso se pondere uma hemisferectomia do lado dominante, 

deverá ser feito um rigoroso estudo da representação da 

linguagem, apesar de, estudos recentes apontarem para o facto 

de que a linguagem será transferida para o hemisfério 

contralateral nos casos em que a doença surge antes dos 6 

anos de idade. A mortalidade associada a estes casos é de 1% 

a 5% e está relacionada, na maioria dos casos, a hemorragias 

durante a cirurgia. As complicações neurológicas mais 

frequentes são a afasia e a exacerbação da hemiparesia(42). 

 

TRANSECÇÕES SUBPIAIS MÚLTIPLAS 

A técnica das transecções subpiais múltiplas foi 

introduzida como opção cirúrgica nos casos em que a área 

epileptogénica está contida em áreas corticais funcionais 

essenciais e que não podem, por isso, ser removidas. Baseia-se 

no conceito de que a disrupção de ligações corticais 

horizontais (poupando as ligações verticais) irá resultar numa 

redução da propagação das crises, sem contudo causar défices 

funcionais. É considerada uma técnica paliativa(42). 

 

CALOSOTOMIA 

Os candidatos à calosotomia incluem doentes com 

epilepsias sintomáticas generalizadas e refractárias e a doentes 

com vários tipos de crise, incluindo tónicas, atónicas, tónico-

clónicas generalizadas, ausências e, menos frequentemente, 

epilepsias focais.  

Registos de EEG/Vídeo não invasivos e estudos de 

imagiologia são suficientes na avaliação destes doentes.  



A calosotomia baseia-se no impedimento da propagação 

destas crises de um hemisfério até ao outro. As crises atónicas 

e tónicas parecem ser as que melhor respondem a este tipo de 

intervenções. Dado que alguns doentes desenvolvem 

síndromes de desconexão após uma calosotomia completa, é 

actualmente preconizada uma abordagem faseada. Inicia-se 

uma calosotomia dos dois terços anteriores e, caso esta 

abordagem não obtenha os resultados esperados, procede-se 

então à desconexão do terço posterior, reduzindo desta forma 

a incidência desta síndrome.  

Descargas focais com bilateralização síncrona no EEG e 

lesões focais imagiológicas são consideradas factores de bom 

prognóstico nestes doentes. 

Complicações neuropsicológicas pós-cirúrgicas, tais como 

dificuldade de discurso ou comportamentos agressivos podem 

ocorrer. Contudo, na maioria dos casos podem ser resolvidas 

dentro de dias ou semanas.  

A calosotomia é uma técnica que está a entrar 

progressivamente em desuso devido, sobretudo, ao 

aparecimento de técnicas mais promissoras, como a 

estimulação vagal(42). 

 

ESTIMULAÇÃO DO NERVO VAGO 

A estimulação do nervo vago apresenta-se como uma das 

técnicas mais recentes e da qual ainda não existem estudos 

suficientes que a documentem. Contudo, parece diminuir 

significativamente as crises em estudos controlados e com 

eficácia semelhante a alguns novos fármacos. Parecem existir, 

também, evidências dos benefícios da utilização desta técnica 

por um período longo(42). 

É utilizado um dispositivo não farmacológico de 

implantação cirúrgica que provoca uma estimulação 

intermitente (com uma frequência programada) do nervo vago 

esquerdo. Envolve a colocação de um gerador (semelhante a 

um pacemaker cardíaco) na região toráxica e a implantação de 

eléctrodos ligados subcutaneamente ao nervo vago na região 

do pescoço(43). 

Esta técnica está indicada em adultos com epilepsia focal 

sem indicação cirúrgica, ou previamente submetidos a 

cirurgia, mas que não apresentam resultados esperados e nos 

casos de epilepsia generalizada sintomática. Em média, uma 

redução de cerca de 50% na frequência das crises poderá ser 

conseguida com esta técnica(41). 

 

Conclusões 
Sendo uma doença neurológica com grande expressão a 

nível mundial, a epilepsia apresenta uma maior prevalência 

em países em vias de desenvolvimento, e tem um espectro que 

poderá ir desde a actividade convulsa dramática com grande 

impacto na qualidade de vida do doente, até fenómenos não 

discerníveis pelo observador. 

A ressecção da área epiléptogénica, levará teoricamente á 

cura da epilepsia ou ao impedimento da recorrência e caso esta 

não tenha sido correctamente removida, a intervenção 

cirúrgica não terá sucesso. 

A hipótese de Penfield/Jasper, que defende a existência de 

uma região específica do córtex, responsável pelo despoletar 

das crises, parece apresentar mais evidências de precisão 

científica e é actualmente a mais aceite. 

As epilepsias que resultam de actividade focal anormal, 

são passíveis de ser localizadas sintomaticamente, apesar de 

não o serem na totalidade dos casos. A localização baseada 

apenas na semiologia e nos traçados electroencefalográficos 

nem sempre atinge um grau de precisão satisfatório. 

A EMT que se caracteriza por uma perda neuronal 

hipocampal, é a causa mais comum de ELT e representa a 

causa mais frequentemente identificável de epilepsia focal 

sintomática. 

A lateralização poderá ser inferida tanto na fase ictal como 

na pós-ictal. 

A cirurgia apresenta-se como uma alternativa válida 

sobretudo nos casos de doença refractária, havendo evidências 

de altos níveis de eficácia, sobretudo nos casos de epilepsia do 

lobo temporal onde a sua avaliação não deverá ser diferida.. 

Mesmo quando efectuada de 15 a 20 anos depois da primeira 

manifestação epiléptica, poderá eventualmente vir a trazer 

benefícios e melhorias. 

Os casos em que a opção cirúrgica não oferece qualquer 

melhoria existem em baixas percentagens, bem como os casos 

onde se denotam complicações pós operatórias. 

As ressecções temporais apresentam normalmente 

excelentes resultados a nível de controlo das crises e quando 

combinadas com a farmacoterapia, apresentam resultados 

mais satisfatórios do que a farmacoterapia isolada. 
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