
As epilepsias geneticamente determinadas, previamente conhecidas como epilepsias 
benignas, são formas de epilepsia farmacorresponsivas, ou seja, que respondem bem aos 
fármacos antiepilépticos e que ocorrem em indivíduos -  adultos, adolescentes e crianças 
– sem outras doenças crônicas e com bom desempenho escolar e no trabalho.  

Entretanto, a partir de década de 80, vários déficits ou dificuldades começaram a ser 
relatados pelos pais, professores, familiares e pelos próprios pacientes. Dois tipos de 
epilepsia ou síndrome epiléptica tem chamado a atenção pela presença destas 
características – a Epilepsia Rolândica e a Epilepsia Mioclônica Juvenil. 

 

O QUE É A EPILEPSIA ROLÂNDICA?  

No caso da epilepsia benigna da infância com paroxismos centrotemporais ou epilepsia 
rolândica, que ocorre na criança saudável em idade escolar, se manifesta por crises no 
segundo período da noite ou próximas ao despertar, caracterizadas por sensação na face, 
salivação abundante, dificuldade para falar seguida de crises motoras na face 
(repuxamento de um dos lados da face) que pode se estender para o braço e mais 
raramente para a perna, se mantendo geralmente restrita a um dos lados do corpo. 
Nestas crianças, as crises têm de fácil controle em 80% dos casos e que poderão ficar 
livres de medicações na adolescência.  

ALÉM DO CONTROLE DAS CRISES, O QUE MAIS PODE ACONTECER? 

Entretanto, pode haver a queixa de dificuldades de aprendizagem ou de um pior 
aproveitamento destas crianças em comparação com os seus amigos e colegas de classe 
da mesma idade. Além de notas mais baixas, estas crianças podem apresentar 
dificuldades quanto à organização do seu material, concentração, planejamento de uma 
sequência de passos necessários para chegar a uma determinada meta, falhas de 
memória tais como a dificuldade de armazenar os conteúdos aprendidos em sala de aula, 
em lembrar de seus compromissos, lições de casa e provas. Também são descritas 
diversas vezes dificuldades na alfabetização, habilidades de leitura e escrita e na 
realização de cálculos simples e/ou complexos.  

Muitas crianças com este tipo de epilepsia também têm queixas comportamentais, tais 
como agitação, comportamento hipermotor, impulsividade que se manifesta com 
comportamento explosivo, dificuldades para terminar o que começa, agressividade e 
dificuldades para obedecer ordens. 

O tratamento destas alterações de comportamento e aprendizados podem levar à uma 
melhor qualidade de vida na fase adulta. Entretanto, este tratamento requer um 
diagnóstico que só pode ser realizado por uma equipe multidisciplinar, com 
profissionais de várias áreas. 

 



O QUE É A EPILEPSIA MIOCLÔNICA JUVENIL? 

Nos adultos, temos as epilepsias generalizadas como a Epilepsia Mioclônica Juvenil, 
que é caracterizada por mioclonias (reconhecidos pelos pacientes como choques ou 
tremores) e crises convulsivas tônico-clônicas. Nesta forma de epilepsia, com início 
durante a adolescência após a privação de sono e estresse, o controle é facilmente obtido 
em 80% dos casos com medicação apropriada.  

QUAIS SÃO AS QUEIXAS COMPORTAMENTAIS QUE PODEM 
COMPROMETER A VIDA DOS PACIENTES COM EPILEPSIA 
MIOCLÔNICA JUVENIL? 

Nestes pacientes, as queixas comportamentais e cognitivas são feitas pelos familiares, 
colegas da escola, colegas de trabalho ou são percebidas pelos próprios pacientes. 

Muitas vezes, estas dificuldades representam queixas espontâneas dos pacientes ou seus 
familiares que a despeito de estarem satisfeitos com o controle das crises, se sentem 
incomodados com a dificuldade em alcançar metas e objetivos do dia a dia, que são 
mais fáceis para pessoas sem epilepsia que estudam ou trabalham com estes pacientes. 

Este grupo de pacientes pode apresentar uma constante busca por novidades e cansaço 
frente a rotina, assim como baixa tolerância à frustração, o que leva à trocas frequentes 
de emprego ou diferentes cursos ou Faculdades. No adolescente, isto pode ser 
observado pelo cansaço exagerado nas atividades do dia-a-dia, como as atividades 
escolares, fazendo com que os adolescentes abandonem frequentemente cursos e tarefas 
nas quais se engajam. 

Há também uma tendência à procrastinação, ou seja, tendência a deixar tudo para a 
ultima hora e dificuldades para  concretizar estas tarefas. Pode-se observar, ainda, 
dificuldades de tomar decisões levando à decisões erradas e eventualmente, no 
envolvimento com álcool e drogas ilícitas. 

A dificuldade de se organizar e planejar, assim como estabelecer prioridades, leva ao 
mal rendimento na escola ou má adaptação no trabalho. 

O temperamento explosivo, agressivo, as alterações de humor pode prejudicar todos os 
aspectos da vida destes pacientes – trabalho, vida escolar, família e casamento – muito 
mais do que as próprias crises epilépticas. 

 

COMO PODEMOS AJUDAR ESTES PACIENTES? 

Grupo de Transtornos Psiquiátricos e Déficits Cognitivos em Epilepsia 

 

O grupo de transtornos psiquiátricos e déficits cognitivos em epilepsia vêm trabalhando 
há 10 anos a fim de diagnosticar e esclarecer estas dificuldades para estes pacientes. 



Este trabalho só pode ser obtido através da atuação de uma equipe multiprofissional 
com neurologistas, neuropediatras, psiquiatras, psiquiatras da infância e adolescência e 
neuropsicólogas.  

Esta avaliação propicia a primeira etapa para o tratamento caracterizado pelo 
reconhecimento dos sintomas e como manejá-los de maneira adequada, evitando as 
consequências negativas nas atividades da vida diária.  

 

  


