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RESUMO 

Introdução: Os benefícios do exercício físico na saúde em geral são inquestionáveis. Contudo, o 

impacto do exercício físico no curso natural da epilepsia permanece ainda pouco conhecido. As 

recomendações médicas atuais defendem a participação dos doentes epiléticos na prática desportiva 

regular. Todavia, estes doentes apresentam ainda hábitos de vida sedentários, baixa capacidade física, 

maior índice de massa corporal, menor qualidade de vida, baixa autoestima, e níveis superiores de 

ansiedade e depressão. 

Objetivos: Revisão crítica da literatura científica que relacionam epilepsia e exercício físico, em 

particular, os efeitos sobre a frequência das crises epiléticas, possível indicação como adjuvante no 

tratamento da epilepsia, medicação antiepilética e benefícios e riscos dos doentes epiléticos durante a 

prática desportiva.  

Desenvolvimento: O exercício físico só excecionalmente é referido como um possível indutor de 

crises. Vários estudos mostram que o exercício físico pode aumentar o limiar das crises, com 

diminuição ou sem alteração da frequência das mesmas. Estudos experimentais em animais mostraram 

que o exercício físico induz alterações cerebrais que diminuem a atividade epileptiforme espontânea e 

a suscetibilidade para crises epiléticas após um estímulo. O exercício físico não altera o metabolismo 

ou absorção dos fármacos antiepiléticos. Os efeitos adversos destas terapêuticas geralmente não 

impedem a atividade desportiva, uma vez que são, na maioria, precoces, ligeiros e diminuem com a 

continuação do tratamento. Benefícios no desempenho físico, qualidade de vida e saúde mental, foram 

também referidos. O risco de lesões graves é baixo e os casos de morte associados à prática desportiva 

raros.  

Conclusões: O exercício físico não parece aumentar a susceptibilidade para crises epiléticas. Pelo 

contrário na maioria dos casos tem uma influência benéfica sobre a epilepsia podendo ser considerada 



como um possível adjuvante no tratamento desta. Os riscos e benefícios da prática desportiva devem 

ser cuidadosamente avaliados, ponderando sempre o possível trauma psicológico, consequências para 

a saúde e qualidade de vida resultante da excessiva restrição da atividade física. A morbilidade e 

mortalidade relacionadas com o desporto não parecem estar aumentadas nos epiléticos. Assim, a 

participação dos doentes epiléticos em atividades físicas regulares deve ser incentivada.  

Palavras-chave: Epilepsia; Exercício físico; Crises epiléticas; Atividade física; Desporto. 
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ABSTRACT 

Introduction: The benefits of physical exercise for health in general are unquestionable. However, the 

impact of physical exercise in the natural course of epilepsy is still poorly known. Current medical 

recommendations defend the participation of epileptic patients in sports regularly. However, these 

patients still have a sedentary lifestyle, low physical capacity, higher body mass index, lower quality 

of life, low self-esteem, and higher levels of anxiety and depression.  

Purposes: Critical review of scientific literature regarding the relationship between epilepsy and 

exercise, particularly, the effects on the frequency of seizures, possible indication as an adjunct in the 

treatment of epilepsy, antiepileptic drugs  and  benefits and risks of epileptic patients during sports. 

Results: Exercise is only exceptionally referred as a possible inducer of seizure. Several studies show 

that physical exercise may increase seizures threshold, which leads to a decrease or no change on its 

frequency. Experimental studies in animals have shown that exercise induces  brain changes that 

decrease the susceptibility to spontaneous epileptiform activity and seizures after a stimulus. Physical 

exercise doesn´t change the metabolism or absorption of antiepileptic drugs. The adverse effects of 

these medications generally do not prevent the sports activity, since they are mostly early, mild and 

decrease with continued treatment. Benefits in physical capacity, quality of life and mental health were 

also mentioned. The risk of serious injury is low and cases of death associated with sports are rare. 

Conclusions: Exercise does not appear to increase the susceptibility to seizures. On the contrary, in 

most cases it has a beneficial influence on the course of epilepsy and may be considered a possible 

adjuvant in its treatment. The risks and benefits of sports should be carefully evaluated, always 

considering the possible psychological trauma, health outcomes and quality of life resulting from 

excessive restriction of physical activity. The morbidity and mortality related to sports does not seem 

to be increased in epileptics. Therefore, regular physical activity should be encouraged on epileptic 

patients.   



Key-words: Epilepsy; Physical exercise; Seizures; Physical activity; Sports. 
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1. INTRODUÇÃO 

A epilepsia é uma doença neurológica caracterizada por um aumento da predisposição para a 

ocorrência de crises epiléticas recorrentes e espontâneas. [1] A definição de epilepsia exige a 

ocorrência de pelo menos duas crises, com um intervalo entre elas superior a 24 horas. [2] 

Excecionalmente o diagnóstico pode ser feito após a primeira crise caso uma alteração clínica ou 

estrutural preveja um maior risco de recorrência. [3, 4]  

Uma crise epilética é um sintoma ou sinal neurológico, geralmente positivo e autolimitado (com a 

duração de segundos a vários minutos), causado por descargas elétricas paroxísticas, excessivas e 

síncronas de um conjunto de neurónios do sistema nervoso central. [5]  

A epilepsia é considerada uma das patologias neurológicas mais prevalentes, afetando 0,5% - 1% da 

população mundial. Afeta indivíduos de todas as faixas etárias, iniciando-se preferencialmente em 

idades superiores a 60 anos ou idade pediátrica. Em Portugal, a incidência anual de epilepsia é cerca 

de 50 por 1000 habitantes, com uma prevalência de 5-7,5 por 1000 habitantes, aproximadamente. [4, 

6, 7]  

O diagnóstico da epilepsia baseia-se na história clínica detalhada, sendo que o eletroencefalograma 

(EEG) básico, vídeo-EEG e estudos de neuro-imagem auxiliam a investigação destes doentes. [3, 4]   

O tratamento da epilepsia consiste em fármacos com ação antiepilética, com o objetivo de suprimir as 

crises epiléticas. [4] Em casos seleccionados de doentes com epilepsia refratária à medicação, 

principalmente quando existem alterações estruturais associadas, a cirurgia pode ser considerada como 

tratamento complementar. [8] 

O prognóstico global da epilepsia é bom e a maioria dos doentes epiléticos tem uma vida quase 

normal. Cerca de 70% dos epiléticos entra em remissão, ou seja, mantêm-se sem crises durante pelo 

menos cinco anos, com ou sem medicação antiepilética. Os restantes doentes mantêm crises, [6, 9] 

estando em risco de desenvolver algum tipo de disfunção cognitiva, psicomotora e intelectual. Estima-

se que a taxa de mortalidade dos indivíduos epiléticos seja duas vezes superior à da população geral. 

[4] A morte súbita em doentes epiléticos (SUDEP – Sudden Unexpected Death in Epilsepsy), 

acidentes ocorridos durante uma crise (queimaduras, quedas ou outros traumatismos) e o suicídio 

contribuem para este aumento da mortalidade. [4] Os problemas psicossociais, comportamentais e 



emocionais, como baixa autoestima, depressão e suicídio são frequentes. [10] A epilepsia pode ainda 

promover restrições importantes na vida quotidiana destes indivíduos, nomeadamente: condução de 

veículos, atividades recreativas, oportunidades de emprego, relações pessoais e sociais, entre outras. 

[2]  

Atualmente, observa-se uma grande promoção dos estilos de vida saudáveis, que incluem 

invariavelmente o exercício físico, como forma de tratar, prevenir e reduzir o risco de várias doenças. 

Entre elas destacam-se: doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão arterial, obesidade, 

dislipidemia e também doenças osteoarticulares. De facto, a prática regular de exercício físico 

demonstrou vantagens quer a nível físico e fisiológico (benefícios no desempenho físico, respiratória e 

cardiovascular, e diminuição do índice de massa corporal) quer a nível social, intelectual e psicológico 

(efeito antidepressivo, diminuição da ansiedade e aumento da autoestima). [11-16]  

Apesar dos benefícios do exercício físico serem indiscutíveis, existe uma grande controvérsia quanto 

ao impacto do exercício em doentes epiléticos. [17] Este tema tem sido debatido ao longo dos anos. 

Vários estudos tentam esclarecer que mecanismos inerentes ao exercício físico podem influenciar o 

curso normal da epilepsia. [18]  

Esta monografia tem como objectivo a realização de uma pesquisa bibliográfica não sistemática, com 

vista à revisão crítica da evidência existente na literatura e estudos científicos que relacionam epilepsia 

e exercício físico. Esta será orientada de forma a abordar os seguintes tópicos: exercício físico como 

fator indutor de crises epiléticas; exercício físico como fator neutro ou inibidor de crises epiléticas; 

tratamento complementar da epilepsia; efeito sobre medicação antiepilética. Serão ainda abordados 

sucintamente os benefícios e riscos do exercício físico em doentes epiléticos e, finalmente, um resumo 

de boas práticas clínicas. A pesquisa bibliográfica foi realizada na Pubmed/Medline utilizando a 

seguinte a query: [(epilepsy OR seizures) AND (physical exercise OR physical activity OR sports)] 

entre abril de 2011 e novembro de 2012. Foram incluídos artigos escritos em inglês e português e 

excluídos artigos sem interesse científico para a revisão em causa após leitura do respetivo resumo. 

Após leitura dos artigos selecionados foram pesquisadas algumas referências bibliográficas neles 

citadas. Foram lidos cerca de 250 resumos, sendo selecionados para leitura integral 145 artigos. 

Destes, 78 foram utilizados para a realização da monografia. 



2. EPILEPSIA E EXERCÍCIO FÍSICO 

A perspetiva das sociedades científicas relativamente à participação dos doentes epiléticos em 

atividades desportivas foi pouco concordante ao longo dos anos. Contudo, as recomendações médicas 

mudaram drasticamente, sendo que, atualmente, incentivam a sua atividade física, em vez de a proibir.  

Em 1983, o American Academy of Pediatrics Committee on Children with Handicaps e o Committee 

on Sports Medicine, afirmaram que “a adequada vigilância médica, controlo da frequência de crises e 

supervisão individual são essenciais em crianças epiléticas que desejem participar em atividades 

físicas; o senso comum deve ditar que atividades devem ser evitadas, pelo risco de queda perigosa em 

caso de crise epilética”. [5] Todavia, o estigma mantém-se e os doentes epiléticos continuam a ser 

menos ativos que a população em geral, apresentando um pior desempenho físico: diminuição da força 

e flexibilidade, diminuição da capacidade cardiorrespiratória (redução da resistência aeróbia e 

captação de oxigénio), aumento do índice de massa corporal. É também observada uma pior qualidade 

de vida nestes doentes. [14, 17, 19-23]   

A proteção exagerada pelos familiares, amigos e também pelos profissionais de saúde, é considerada 

um dos principais obstáculos à prática de atividade física pelos epiléticos. A relutância em permitir 

que estes pratiquem exercício físico baseia-se na incerteza quanto à segurança do doente, risco de 

agravamento da doença com aumento da frequência de crises, e risco de lesões associadas. [5, 14, 20, 

24, 25] Várias condicionantes do próprio indivíduo como medo de situações embaraçosas, acidentes e 

até medo de morrer, isolamento social, baixa autoestima e perturbações do humor (ansiedade e 

depressão), constituem barreiras adicionais à prática desportiva destes doentes. [14, 19, 26]  



2.1 Exercício físico – Efeito indutor ou facilitador de crises epiléticas 

Os principais fatores indutores de crises epiléticas, embora nem todos consensuais, são: fadiga, 

privação de sono, stress emocional e stress físico, alterações hormonais, consumo de bebidas 

alcoólicas e cafeína, e alterações da temperatura e humidade do ambiente. 

Os mecanismos responsáveis pela associação entre exercício e epilepsia são na sua maioria pouco 

conhecidos e especulativos. Pensa-se que algumas alterações fisiológicas resultantes da atividade 

física possam estar envolvidas, sobretudo em situações de exercício vigoroso. [27] A hiperventilação é 

o mecanismo mais conhecido. Esta provoca aumento das descargas epiléticas, devido à vasoconstrição 

e hipóxia cerebral resultantes da diminuição da pressão parcial de dióxido de carbono no sangue. [28] 

Erradamente pensou-se que o aumento da ventilação durante o exercício físico pudesse igualmente 

condicionar crises. Contudo, a hiperventilação fisiológica é um mecanismo homeostático e 

compensatório, resultante do aumento das necessidades respiratórias e metabólicas. Evita a 

hipercapnia e não provoca alcalose respiratória necessária para precipitar crises epiléticas. [13, 29] A 

hipóxia isoladamente, também pode ser desencadear crises. Contudo, esta só ocorre durante a 

atividade física realizada a grandes altitudes. [5] Outros efeitos do exercício que poderão provocar um 

aumento da suscetibilidade de crises são a hipoglicemia e a hiponatremia (devido à hidratação 

excessiva e sudorese aumentada). [21] O exercício prolongado sob altas temperaturas e em condições 

húmidas parecer aumentar o risco de hipertremia, sendo descrito como possível indutor de crises. [30]  

O stress é dos fatores associado a crises epiléticas mais frequentemente referidos. Em resposta a um 

estímulo de stress, o sistema nervoso autónomo e o eixo hipotálamo-hipófise-suprarrenal são ativados 

para manter a homeostasia. A alteração dos níveis de esteróides suprarrenais e neuroesteróides 

parecem baixar o limiar para a ocorrência de crises. [31] Teoricamente, quer o stress psíquico [5, 21, 

32], quer o stress associado à fadiga física [33] podem ocorrer durante o exercício físico e a 

competição desportiva intensa, relacionando-se com um aumento de crises em doentes epiléticos 

controlados. [34] Vários eventos stressantes da vida diária parecem estar associados positivamente ao 

aumento da frequência das crises, a curto e longo-prazo. [24, 34] O stress emocional foi o fator 

precipitante de crises mais referido num estudo de Nakken et al. [35] Contudo, existem poucos 



estudos que apoiem a correlação entre stress psíquico e fadiga associadas ao exercício, e o despoletar 

de crises epiléticas. [5]  

O exercício físico só excecionalmente é referido como um possível indutor direto de crises epiléticas. 

[21] Num estudo com 400 doentes, apenas dois destes referiram o exercício como fator indutor. [36] 

Noutro estudo com 204 doentes, 11% referiram crises em mais de 10% das sessões de exercício físico 

que realizavam, e 8% referiram crises imediatamente após o exercício. Estas crises ocorreram 

associadas ao exercício intenso. Cerca de 2% dos doentes apresentavam, de facto, crises induzidas 

pelo exercício, ou seja, crises epiléticas em mais de 50% das sessões de exercício físico. [19] 

Estão descritos casos de doentes epiléticos com crises induzidas pelo exercício, nos quais se detetou 

aumento de atividade epileptiforme no EEG com a prática desportiva. [37] [38] Schmidtt et al. 

publicaram os casos de duas crianças com epilepsia desde os 4-5 meses, verificando que o exercício 

físico induzia crises e atividade epileptiforme generalizada. [39] Sturm et al. também relatou crises do 

lobo temporal induzidas pelo exercido físico em dois doentes, com alterações do EEG ictal e interictal 

[40].  

Kuijer et al. sugeriu que o relaxamento pós-exercício podia aumentar a suscetibilidade de crises. 

Verificou um aumento do número de crises e da atividade epileptiforme no EEG durante e, 

principalmente, no período após a prática desportiva. [41] Outros dois estudos [23, 42] encontraram 

resultados semelhantes numa pequena percentagem de doentes e aumento rebound das descargas no 

período pós-exercício físico. Contudo, em ambos os estudos, o exercício físico teve um efeito 

inibitório, diminuindo a frequência das crises na maioria dos doentes. 

Foi sugerido que as crises epiléticas induzidas pelo exercício físico fossem mais frequentes em 

determinadas idades. Pensa-se que estas crises sejam mais frequentes nas idades mais precoces, 

particularmente em crianças nas fases iniciais do exercício físico. O facto de o domínio das técnicas de 

respiração ser escasso, poderia explicar esta predisposição. Alguns tipos de crises específicos parecem 

ser mais suscetíveis de serem induzidos pelo exercício, talvez devido à distribuição etária 

característica dessas crises. As crises de ausência afetam predominantemente crianças, podendo 

apresentar um maior risco de ativação durante a atividade física. [43] Contudo, Bennett DR colocou a 



hipótese das crises parciais complexas serem as mais suscetíveis à ativação pelo exercício físico, após 

a revisão de vários casos clínicos. [44] (Citado em [5]) 



2.2 Exercício físico – Efeito neutro e inibidor de crises epiléticas 

Uma corrente contrária à anteriormente citada afirma que a atividade física não afeta a frequência das 

crises epiléticas, podendo mesmo ser protetora. [5] W. G. Lennox, um dos grandes epiletologistas, 

afirmava em 1960: “A atividade física e mental parecem ser antagonistas das crises. A epilepsia 

prefere atacar quando o paciente está desprevenido, a dormir, descansar ou caminhar.” Citado em [13]   

As alterações fisiológicas secundárias ao exercício físico parecem ser as principais responsáveis pelos 

efeitos positivos deste, contudo os seus mecanismos permanecem pouco conhecidos. [13] A teoria 

mais consensual baseia-se no aumento do limiar das crises epiléticas e diminuição da excitação 

cortical provocada pela acidose. [17, 45-47] O ácido gama-aminobutírico (GABA), principal inibidor 

da atividade elétrica do SNC, tem um efeito antiepilético natural. As enzimas reguladoras da sua 

concentração cerebral aumentam na acidose e diminuem na alcalose. [45] O exercício físico anaeróbio 

e intenso aumenta a concentração do lactato, causando acidose metabólica, que por sua vez, aumenta o 

GABA cerebral. [48]  

As endorfinas libertadas durante o exercício físico (principalmente, a -endorfina) parecem ser 

antiepiléticas, inibindo as descargas epiléticas. [49] (citado em [5]) [50] (citado em [48]) A adenosina 

extracelular associa-se também a este efeito antiepilético, podendo prevenir crises epiléticas. A sua 

concentração aumenta rapidamente em situações de stress metabólico e após o exercício físico intenso 

mas não após o exercício moderado. [51, 52] [53] (citado em [48]) O stress oxidativo provou facilitar 

o aparecimento e propagação de crises epiléticas. [54, 55] O exercício físico pode diminuir o número 

de crises graças aos seus mecanismos antioxidantes (diminuição da atividade de enzimas oxidantes). 

[56] O aumento do estado de atenção e dos estímulos sensoriais, durante a prática desportiva, parecem 

ser também fatores importantes para a diminuição da frequência das crises. [40] Cordova, F. [32] 

verificou diminuição do número de crises durante atividade física e mental, comparando com os 

períodos de descanso. Citado em [57]. 

Estudos com monitorização eletroencefalográfica realizados por Gotze, et al. [45] e Horyd, et al. [46] 

comprovaram uma diminuição da atividade elétrica epileptiforme interictal e aumento do limiar das 

crises, comparativamente ao estado de repouso. Citados em [5], tal como comprovado num estudo de 

Vancini et al, apesar de os resultados não terem sido estatisticamente significativos. [17]. 



Alguns estudos mostraram que o exercício pode aumentar o limiar das crises e conferir um efeito 

protetor contra eventos futuros. Nakken K.O. verificou que a maioria dos doentes epiléticos 

questionados acerca dos seus hábitos desportivos, referiu nunca ter tido crises durante (53%) ou 

imediatamente depois (63%) da prática desportiva. Cerca de 36% dos doentes referiu praticar ou ter 

praticado exercício físico após o diagnóstico de epilepsia, sendo que desses, 53% verificaram 

manutenção da frequência das crises, 36% referiram um melhor controlo das crises e 11 % notaram 

uma influência negativa. [19] Arida et al. constataram que apenas 16 dos 100 doentes epiléticos 

questionados referiram crises durante a prática desportiva, sendo que a maioria destes (85%) não 

acreditava, contudo, que o exercício físico fosse um fator indutor de crises, [58] tal como verificado 

noutro estudo. [13]  

A maioria dos ensaios clínicos controlados que avaliam a frequência das crises de doentes sujeitos a 

exercício físico programado e supervisionado, globalmente defendem que este é protetor ou, pelo 

menos, não afeta a frequência das crises. Nakken K.O. comparou a frequência de crises de 21 doentes 

com epilepsia refratária durante quatro semanas de exercício físico intenso e quatro semanas de 

repouso. Seis doentes apresentaram crises durante os testes de exercício, sendo que a maioria dessas 

ocorreu nos períodos de descanso (após ou entre as sessões de exercício). A frequência média das 

crises foi semelhante em ambos os períodos, mas dois terços dos doentes tiveram crises 

predominantemente nas semanas de inatividade, enquanto um terço teve mais crises durante as 

semanas ativas. [13] McAuley et al. não verificou uma alteração significativa da frequência das crises 

de 23 epiléticos avaliados; 10 dos 14 doentes do grupo exercício e seis dos nove doentes do grupo 

controlo mantiveram-se sem crises durante todo o estudo (12 semanas). Dos restantes quatro doentes 

do grupo exercício, dois doentes não tiveram alteração, um teve aumento e outro teve diminuição da 

atividade epilética; três doentes do grupo controlo que sofreram crises, um não teve alteração da 

frequência das crises, outro teve um aumento e outro uma diminuição. Em nenhum dos doentes se 

verificaram crises diretamente associadas ao exercício. Com base no seu estudo, estes autores 

concluíram que é infundada a proibição da prática de exercício físico pelos doentes epiléticos. Não 

excluem, no entanto, a possibilidade do exercício particularmente vigoroso, poder atuar em alguns 

casos (por exemplo, crises induzidas pela hiperventilação) como um fator precipitante de crises. [59]  



Estudos experimentais têm demonstrado benefícios do exercício físico em animais (ratos) epiléticos. 

[60] Verificou-se uma redução da frequência das crises, bem como a diminuição da suscetibilidade a 

subsequentes crises provocadas após exercício aeróbio. [27] Setkowitcz e Mazur constataram que o 

exercício regular de moderada intensidade diminui a frequência e a intensidade de crises em ratos com 

epilepsia induzida pela pilocarpina. [41] Souza et al. verificou também, além da diminuição da 

frequência das crises, diminuição da amplitude da atividade epileptiforme no EEG induzida por 

pentilenotetrazole. [61]  



2.3 Exercício Físico - Tratamento Complementar da Epilepsia 

O exercício físico não é frequentemente referido como um tratamento complementar da epilepsia. 

Contudo, vários estudos experimentais com animais (ratos) têm demonstrado alterações cerebrais 

importantes resultantes do exercício físico. Estas parecem alterar a suscetibilidade para crises 

epiléticas e/ou atividade epileptiforme a estímulos precipitantes. Estas investigações, apesar de 

escassas e pouco abrangentes quanto aos mecanismos responsáveis pelos benefícios do exercício 

físico, apontam-no como um possível adjuvante no tratamento da epilepsia.  

Arida et al. mostrou que o exercício físico crónico retarda o desenvolvimento de kindling da amígdala 

em ratos, sendo necessários mais estímulos para induzir epilepsia comparativamente aos animais do 

grupo de exercício agudo e controlo. [62] Noutro estudo constatou-se que o exercício regular atrasa a 

ocorrência da intensidade máxima de uma crise e dos primeiros sintomas epiléticos induzidos pela 

pilocarpina. Também se verificou diminuição da duração do status epilepticus comparativamente aos 

ratos inativos. [41] Souza et al. demonstrou um aumento da latência e diminuição da duração do status 

epilepticus induzido por pentilenotetrazole. [61] Alguns neurotransmissores, incluindo a 

noradrenalina, inibem o desenvolvimento do kindling da amígdala. O exercício aumenta os níveis 

desses neurotransmissores, contribuindo para a menor vulnerabilidade de crises epiléticas e 

epiletogénese. [63] Esta modulação neuronal da vulnerabilidade a um insulto epilético foi também 

observada noutros estudos. [64, 65] 

As consequências do exercício físico após o estabelecimento da epilepsia foram também alvo de 

estudo. Arida et al. detetou uma alteração da plasticidade sináptica em ratos epiléticos submetidos a 

exercício físico. Observou uma redução da hiperexcitabilidade neuronal típica da epilepsia 

(diminuição do número de pontas com origem no hipocampo) e redução da resposta excessiva da área 

CA1. Também foi notada uma recuperação parcial do comprometimento da LTP (potenciação a longo 

prazo) do hipocampo. [18] Numjj estudo de van Praag et al. se verificou um aumento da amplitude da 

LTP no hipocampo de ratos submetidos a exercício físico. [66]  

Estudos metabólicos, eletrofisiológicos e imunohistoquímicos também encontraram efeitos positivos 

do exercício em modelos experimentais de epilepsia em ratos, [25, 58, 67] sendo que alguns sugerem 

um efeito neuroprotetor através da estimulação da produção de fatores neurotróficos. [68]



 2.4 Exercício físico e medicação antiepilética  

O conhecimento do efeito da atividade desportiva na eficácia dos vários fármacos, incluindo 

antiepiléticos, é escasso. Sabe-se que o exercício físico pode alterar vários parâmetros fisiológicos, 

alterando assim a sua farmacocinética. [69] Além da influência na absorção, metabolização, excreção 

e concentração plasmática dos fármacos, dever-se-á considerar os efeitos adversos dos fármacos e a 

sua interferência na prática desportiva. [5]  

Investigações recentes mostram que o exercício físico e o bom desempenho físico interferem no 

metabolismo hepático dos fármacos, provocando alterações intra e inter-individuais na resposta a esses 

medicamentos. Quanto melhor a capacidade física maior a indução de enzimas hepáticas pelo 

exercício. [70] (Citado em [13]) A prática de exercício vigoroso por indivíduos sedentários pode 

aumentar o metabolismo do fármaco, diminuir a eficácia terapêutica e toxicidade clinicamente 

relevantes. Isto é particularmente importante nos fármacos com baixo índice terapêutico, como os 

antiepiléticos. [71, 72] (Citados em [13]) Nakken et al. investigou o efeito de exercício físico intenso 

nos níveis dos antiepiléticos de 21 doentes com epilepsia não controlada. Verificou aumento da 

concentração plasmática média do fenobarbital e ácido valpróico, diminuição ligeira da fenitoína 

durante as 4 semanas de exercício, e manutenção da concentração da carbamazepina. Contudo, estas 

alterações não foram estatisticamente significativas nem clinicamente relevantes. Estes autores 

sugerem que a indução hepática pelo exercício físico parece bastante limitada, uma vez que os 

antiepiléticos apresentam já por si forte efeito indutor. [13] McAuley et al. verificou também 

alterações não significativas (coeficiente de variação <26%) nas concentrações dos antiepiléticos, 

sugerindo um impacto pequeno ou ausente do exercício físico nos níveis desses fármacos, pela 

influência no metabolismo. [59]  

Normalmente, os efeitos laterais dos antiepiléticos são precoces, ligeiros e transitórios, diminuindo 

com a continuação do tratamento. A maioria dos fármacos antiepiléticos administrados em doses 

terapêuticas causa um comprometimento cognitivo apenas ligeiro ou nulo. As funções cognitivas 

geralmente afetadas são a velocidade do desempenho mental e motora, atenção e concentração. O 

fenobarbital e fenitoína condicionam frequentemente este tipo de efeitos adversos, contrariamente à 

carbamazepina que apresenta consequências mínimas para a capacidade cognitiva. [5] Larkin et al., 



num estudo sobre o défice psicomotor consequente ao tratamento com carbamazepina, verificou 

desenvolvimento de tolerância e diminuição dos sintomas com a continuação do tratamento 

antiepilético. Apesar destes resultados serem apenas referentes à carbamazepina, é provável que esta 

tolerância seja comum a todos os antiepiléticos. [73] 

Apesar de não haver estudos quanto à possível interferência dos antiepiléticos no desempenho físico e 

na capacidade para praticar exercício regularmente, tal pode acontecer. Os efeitos adversos mais 

preocupantes são a dificuldade de concentração, sedação e ataxia. Estes são, normalmente, precoces, 

ligeiros e diminuem com a continuação da terapêutica, pela rápida indução de tolerância. Os fármacos 

antiepiléticos não devem, por isso, justificar a exclusão de epiléticos da prática de exercício físico e 

desportos de equipa. [5] 

Quanto aos desportos de alta competição, não há risco de desclassificação sendo que estes fármacos 

não foram proibidos pelas entidades desportivas. [5] 



2.5 Benefícios e riscos do exercício físico em doentes epiléticos  

A primeira crise de epilepsia ocorre frequentemente antes da terceira década de vida. Esta fase é 

crítica para o desenvolvimento dos hábitos e competências desportivas, bem como na aprendizagem 

dos benefícios da prática regular de exercício físico. Restrições exageradas podem causar 

consequências deletérias para estes doentes. [5] O menor desempenho físico dos doentes epiléticos 

deve-se, principalmente, ao seu estilo de vida sedentário. [14, 17, 20, 23]  

Em 1990, Nakken, K.O. afirmou que os doentes epiléticos deviam poder usufruir dos mesmo 

benefícios intrínsecos à atividade física regular que a população em geral. [13] McAuley et al. 

verificou melhoria na condição física dos 23 epiléticos que praticaram exercício físico (12 semanas): 

aumento do consumo de oxigénio, capacidade de resistência, força muscular e diminuição de massa 

gorda, [59] tal como verificado noutros estudos. [13, 14, 17, 23] Uma melhoria na qualidade vida e 

humor destes doentes também foi relatada [59], bem como num estudo de Nakken et al. [13]  

Os benefícios do exercício físico regular relativamente às doenças osteoarticulares consistem, 

principalmente, no aumento da densidade óssea de indivíduos ativos. [74] O uso continuado (pelo 

menos dois anos) de fármacos antiepiléticos associa-se à diminuição da massa óssea. O exercício 

físico deve, assim, ser recomendado nos doentes epiléticos como forma de prevenir o aparecimento 

precoce de osteoporose. [75] (Citado em [5]) 

Infelizmente, acidentes e traumatismos podem ocorrer durante a prática desportiva, principalmente no 

caso de uma crise epilética. Aproximadamente, 5% dos doentes epiléticos morrem devido a acidentes, 

mas apenas 5% destas mortes podem ser atribuídas a lesões relacionadas com as crises. [76] (Citado 

em [5]) Contudo, o risco geral de lesões ou morte não parece estar aumentado nos atletas epiléticos 

que praticam desportos organizados ou exercício regularmente. [77] Nakken et al. constataram que 

33% dos doentes epiléticos estudados sofreram lesões relacionadas com o exercício, em comparação 

com 70% da população em geral americana. Dos doentes que sofreram crises durante a prática 

desportiva, apenas 10% tiveram lesões relacionadas com as crises, sendo a maioria ligeiras. [19] 

Determinadas atividades físicas associam-se a um maior risco de lesões com consequências 

potencialmente graves. A natação é um dos desportos em que o risco de acidentes graves e morte 

parecem estar aumentados. Estima-se que o risco de acidentes de submersão, quase afogamento e 



afogamento, em epiléticos seja quatro vezes superior ao da população geral. Este risco está 

provavelmente associado à hiperventilação resultante da natação. Todavia, o risco absoluto de 

afogamento mantêm-se muito baixo, principalmente, se praticado sob supervisão em piscinas de pouca 

profundidade. [78] Citado em [5]. 



 2.6. Boas práticas clínicas 

A avaliação do risco de participação em atividades físicas deve ser individualizada, de acordo com a 

experiência e situação única do doente. O risco inerente de determinada atividade, risco de recorrência 

de crises, restrições legais, tipo de crises e efeitos adversos da medicação devem ser considerados. O 

doente deve ser submetido a uma investigação clínica completa, salientando-se a avaliação 

neurológica e etiológica (eletroencefalograma e estudos de neuro-imagem) antes de iniciar a prática de 

exercício físico regular. A literatura atual sugere que se existir um controlo adequado das crises, boa 

adesão terapêutica, adequada informação a treinadores, implementação de medidas de segurança 

necessárias e supervisão qualificada, os doentes podem e devem ter uma vida fisicamente ativa. 

Contudo, precauções redobradas devem ser impostas nos casos de epilepsia refratária à terapêutica e 

atividades físicas com maior risco de lesões, podendo pôr em risco a vida do doente, em caso de crise 

epilética. Estes desportos devem ser considerados individualmente, podendo mesmo ter que ser 

desencorajados e evitados. [5, 21] 



 3. CONCLUSÃO  

O papel do exercício físico regular na história natural da epilepsia permanece controverso. As 

recomendações médicas atuais defendem a participação dos doentes epiléticos na prática desportiva 

regular. Contudo, estes doentes apresentam ainda, frequentemente, hábitos de vida sedentários. 

Os dados que desencorajam a realização de exercício físico pelos doentes epiléticos baseiam-se, 

maioritariamente, em casos clínicos. A ocorrência de crises epiléticas induzidas pelo exercício parece 

ser rara. Por outro lado, vários estudos mostram que o exercício parece aumentar o limiar das crises, 

diminuindo ou não alterando a sua frequência. A maioria dos estudos conclui que o exercício físico 

não é um importante fator indutor de crises, podendo ter uma influência favorável no curso da doença. 

É, assim, apoiada a participação dos indivíduos epiléticos em atividades desportivas.  

Estudos experimentais em animais detetaram alterações cerebrais passíveis de alterar a suscetibilidade 

a estímulos precipitantes de crises e a atividade epileptiforme espontânea. Assim, defendem que o 

exercício físico pode ser considerado como um possível adjuvante no tratamento da epilepsia.  

Parece pouco provável que o exercício físico altere o metabolismo ou absorção dos fármacos 

antiepiléticos. Os efeitos adversos desta terapêutica, normalmente, não impedem a prática desportiva, 

sendo na maioria precoces, ligeiros e induzem tolerância.  

Benefícios no desempenho físico, qualidade de vida e saúde mental foram também referidos em vários 

estudos. O risco de lesões graves parece ser baixo e os casos de morte associados à prática desportiva 

muito raros. Os riscos e benefícios devem ser cuidadosamente avaliados, ponderando sempre o 

possível dano psicológico, consequências para a saúde e qualidade de vida resultante da excessiva 

restrição da atividade física.  

Apesar dos resultados encorajadores referidos neste trabalho, várias questões continuam sem resposta. 

A informação atual sobre o impacto do exercício físico e epilepsia é limitada. Os estudos realizados 

sobre este tema avaliam doentes com diferentes tipos de epilepsia, epilepsia controlada e refratária ao 

tratamento, indivíduos ativos e inativos, indiscriminadamente e analisam dados de atividade física com 

diferentes graus de intensidade. São necessários mais estudos, com amostras maiores, eventualmente 

monitorização dos níveis dos antiepiléticos e monitorização eletroencefalográfica, entre outros. Devem 

ser investigadas novas técnicas e ferramentas úteis no reconhecimento precoce dos indivíduos 



predispostos a crises epiléticas induzidas pelo exercício físico, permitindo adotar cuidados de saúde e 

medidas preventivas específicas nestes doentes. Só assim será possível os profissionais de saúde 

disporem de dados objetivos que aumentem a segurança dos doentes epiléticos na prática da atividade 

física que desejarem. 
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ANEXO 
 

Normas da Revista 



SINAPSE 
  

A SINAPSE é uma revista médica, propriedade da Sociedade Portuguesa de 

Neurologia (SPN), publicada em edição clássica e em suporte electrónico.   

  

A SINAPSE é orgão oficial da Sociedade Portuguesa de Neurologia (SPN), incluindo 

as secções e  os grupos de estudos, da Liga Portuguesa Contra a Epilepsia (LPCE), 

da Sociedade Portuguesa de Cefaleias (SPC), da Sociedade Portuguesa de Estudos 

de Doenças Neuromusculares (SPEDNM) e da Sociedade Portuguesa de 

Neuropatologia (SPNp). 

  

Princípios gerais 

  
A SINAPSE orienta-se pelos seguintes princípios gerais:  

1. Defesa e promoção da Neurologia Clínica portuguesa;  
2. Apoio empenhado e independente às iniciativas de SPN, LPCE, SPC, 

SPEDNM, SPNp, espelhando os seus estadios de desenvolvimento e 

contribuindo para a sua consolidação e robustez;  

3. Prática da Neurologia Clínica como vocação primordial;  
4. Trabalhos transversais, integradores ou promotores da unidade da Neurologia 

como interesses privilegiados;    

5. Preservação da memória das instituições como preocupação permanente;  
6. Especialidades médicas afins e neurociências como interesses potenciais;  
7. Abertura e acessibilidade a pessoas e a instituições;  
8. Procura de qualidade técnico-científica, formal e estética;  
9. Rigor e pedagogia na aplicação sistemática das normas do “ICJME- 

International Committee of Medical Journal Editors” (http://www.icmje.org);  
10. Garantia de independência científica e editorial, relativamente aos Órgãos 

Sociais da SPN, patrocinadores ou outras entidades;  
11. Predisposição para a mudança.  



 

 

Órgãos da SINAPSE 
  
1. Administração. É composta por três elementos da Direcção da SPN (Presidente, 

Vice-Presidente para a área editorial e Tesoureiro), sendo responsável pelas 

componentes económicas, financeiras e logísticas.   

2. Director. É nomeado pela Direcção da SPN, podendo ser membro dos Órgãos 

Sociais ou independente; estabelece a orientação global, a preparação e execução 

das edições, ouvido o Conselho Editorial. 

3. Conselho Editorial. É nomeado pela Direcção da SPN, mediante proposta 

fundamentada do Director, sendo os seus membros sócios independentes dos Órgãos 

Sociais; compete ao Conselho Editorial participar nas grandes opções de natureza 

editorial, científica e estética. 

4. Conselho Científico. É, por inerência, o Conselho Científico da SPN, competindo-

lhe garantir o rigor ético e  técnico-científico das publicações. 



 

Normas de candidatura  

 

1.      Os trabalhos candidatos a publicação serão inéditos, e não deverão ser enviados 

para outras publicações. 

2.      Deverão ser remetidos por correio electrónico, em documentos anexos (attached 

files) Microsoft Word™, em qualquer versão actual.   

3.      Deverão ser evitados símbolos, sublinhados, palavras em maiúsculas, bolds, 

itálicos, notas de topo ou de rodapé, e artifícios formais.  

4.      As páginas não deverão ser numeradas. 

5.      Deverão ser redigidos em português ou em inglês. Poderão, excepcionalmente, 

aceitar-se trabalhos em francês ou espanhol.   

6.      Da primeira página constarão: título do trabalho, nome próprio, apelido, 

departamento ou serviço, instituição, profissão, cargo, endereço, telemóvel e correio 

electrónico de todos os autores. 

7.      A segunda página incluirá: o título do trabalho, o nome dos autores, o resumo, as 

palavras-chave e o título de cabeçalho; a morada institucional e o endereço de correio 

electrónico a incorporar no artigo.  

8.      A  terceira página será a versão em inglês da segunda página, se o artigo foi 

redigido em português (e vice-versa). Se o artigo for redigido em francês ou espanhol, 

a terceira e quarta página serão versões em português e Inglês, respectivamente. 

9.      As restantes folhas incluirão as diferentes secções do trabalho. Os trabalhos 

originais incluirão as seguintes secções: introdução/objectivos, metodologia, 

resultados, discussão/conclusões e bibliografia. Os casos clínicos serão  estruturados 

em introdução, caso clínico, discussão e bibliografia. As revisões incluirão, pelo 

menos, introdução, desenvolvimento, conclusões e bibliografia. Os editoriais e as 

cartas estarão isentos de organização em secções. No texto das secções, a 

identificação institucional será evitada, podendo ser acrescentada, se imprescindível, 

no fim do processo de avaliação e antes da publicação do artigo. 

10.  As tabelas e figuras deverão ser enviadas em documento adicional Microsoft 

Word™, uma por página, precedidas por uma página que inclua as notas 

correspondentes. As figuras serão enviadas em ficheiros GIF ou JPEG. 

11.  Os agradecimentos ou menções particulares constarão em página própria.  

12.  Os compromissos particulares ou institucionais (patrocínios, financiamentos, 

bolsas, prémios) serão expressos obrigatoriamente em página adicional.  



Regras para elaboração do trabalho 

 

1.      Título  
Será claro e informativo, representativo do conteúdo do artigo e captando a atenção 

do leitor. Não terá iniciais ou siglas,  nem excederá vinte palavras. Sub-títulos 

genéricos ou vulgares como “caso clínico” ou “ a propósito de um caso clínico” não 

serão aceites. 

 

2.      Autores e instituições  
A autoria exige, cumulativamente, contribuições substanciais para:  

a)      concepção e desenho, ou aquisição de dados, ou análise e interpretação 

de dados;  

b)      redacção  ou revisão crítica de uma parte importante do seu conteúdo 

intelectual;  

c)      responsabilidade pela aprovação da versão final.  

Cada um dos autores deve ter participado suficientemente no trabalho para assumir 

responsabilidade pública pelo seu conteúdo.  

A obtenção de financiamento, a colecção de dados ou a supervisão da equipa de 

investigação não justificam a autoria.  

Todas pessoas designadas por autores devem cumprir os critérios; nenhuma pessoa 

qualificada para autoria deve ser excluída.  

Membros do grupo de trabalho (coordenadores, directores, técnicos, consultores), que 

não cumpram os critérios internacionais de autoria, poderão ser listados em 

“agradecimentos”. 

O número de autores será parcimonioso, particularmente em “Casos Clínicos”. 

A inclusão e compromisso do nome das instituições é da responsabilidade dos 

autores.  

3.      Resumo  
O resumo tem um limite máximo de 400 palavras. Não deve incluir abreviaturas. Deve 

apresentar-se estruturado. 

Originais: Introdução, Objectivos, Metodologia, Resultados e Conclusões.  

Revisões: Introdução, Objectivos, Desenvolvimento e Conclusões.  

Casos clínicos: Introdução, Caso Clínico  e Conclusões.  

O resumo será coerente com o conjunto doo artigo. 

4.      Palavras-chave 



Devem ser incluídas até seis palavras-chave, na língua original do artigo e em inglês, 

preferencialmente previstas na lista do Medical Subject Headling List of the Index 

Medicus. 

5.  Cabeçalho  
Versão reduzida do título, para eventuais efeitos de composição gráfica.  

6.  Introdução / Objectivos  
Exposição, completa e sucinta, do estado actual do conhecimento sobre o tema do 

artigo.  

Expressão clara das motivações e objectivos que levaram ao planeamento do 

trabalho.  

7. Metodologia  
Descrever os critérios de selecção do material do estudo e o desenho do mesmo.  

Usar unidades  internacionais.  

Assinalar os métodos estatísticos.  

8. Resultados 
Devem ser escritos os dados relevantes.  

Os dados constantes de tabelas ou figuras não devem, em princípio, ser repetidos no 

texto.  

As tabelas devem ser nomeadas em numeração romana (p. ex.: Tabela IV), por ordem 

de aparecimento no texto.  

As figuras devem ser nomeadas em numeração árabe (p. ex.: Fig. 4.), pela ordem de 

aparecimento no texto.  

A responsabilidade de protecção dos direitos de figuras previamente publicadas é da 

responsabilidade dos autores.  

A publicação de fotografias de pessoas exige a completa dissimulação da sua 

identidade ou uma folha assinada de consentimento informado e parecer de uma 

Comissão de Ética de uma instituição pública..  

  

9. Discussão  
Não voltar a apresentar resultados, evitando redundâncias.  

Não mencionar dados que não foram apresentados nos resultados.  

Dar-se-á relevo aos aspectos novos, reflectir sobre as limitações e justificar os erros 

ou omissões.   

Relacionar os resultados com outros estudos relevantes.  

As conclusões deverão basear-se apenas nos resultados.  

Poderão fazer-se recomendações. 

10. Bibliografia 



As referências bibliográficas devem ser identificadas no texto através de numeração 

árabe, entre parêntesis, ao nível da linha.  

Devem ser numeradas segundo a ordem de aparecimento no texto.  

A referência deve incluir o apelido e inicial de todos os autores; se o artigo tiver mais 

de seis autores, devem ser referidos apenas os três primeiros, seguindo-se a 

expressão et al.  

Os nomes dos autores devem ser seguidos por título do artigo, abreviatura da revista 

segundo as recomendações do List of Journals Indexed in Index Medicus, ano de 

edição, volume, primeira e última página.  

As referências a livros devem incluir o título do livro, seguido do local de publicação, 

editor, ano, e páginas relevantes.  

Se alguma referência se encontrar pendente de publicação deverá descrever-se como 

“in press”. A referência a comunicações pessoais não é aceitável. 

11.  Dúvidas ou casos omissos  
Serão resolvidos de acordo com as normas do ICMJE (http://www.icmje.org). 

  

  



 

Processo de Avaliação e Edição 
  

1. A SINAPSE notificará o primeiro autor, imediatamente após a recepção do 

trabalho;  

2. A SINAPSE poderá devolver imediatamente o trabalho aos autores para 

correcções formais, de acordo com as normas de publicação;  
3. Após recepção definitiva, o trabalho será enviado a todos os membros do 

Conselho Editorial, que sugerem os revisores adequados (membros do 

Conselho Editorial, do Conselho Científico ou independentes). Os revisores 

não terão ligações às instituições constantes do trabalho. Os membros do 

Conselho Editorial e os revisores não serão informados dos nomes e 

instituições dos autores;  

4. Os autores terão acesso aos pareceres anónimos dos revisores;  
5. Os autores terão quinze dias úteis para alterar o artigo e/ou contestar as 

revisões;  

6. As respostas serão analisadas pelo Conselho Editorial, podendo ser remetidas 

aos revisores para novo parecer; 

7. A Direcção da SINAPSE assumirá a aceitação ou rejeição do trabalho para 

publicação, após análise e interpretação final de todos os documentos;  

8. Os autores terão acesso aos conjunto dos documentos, em caso de rejeição do 

trabalho, mantendo-se oculta a identidade dos revisores.  
Os trabalhos aceites serão publicados na edição seguinte da SINAPSE, após  

assinatura de uma norma de responsabilidade e transferência de direitos por todos os 

autores. Por critérios editoriais, a Direcção da SINAPSE poderá acordar com os 

autores o adiamento da publicação. 

 


