
Quando a crise ocorre pela primeira vez: 

 

 - Logo que se manifestar a primeira crise, 

contate o médico de família, descrevendo o 

maior número de pormenores possível para que 

este possa encaminhar para um médico 

especialista e tomar os devidos procedimentos. 

 

Quando a crise ocorre em alguém já 

diagnosticado  

 - Nos casos em que a crise dura mais do 

que 5 minutos, deve ser procurada assistência 

médica; 

 - Se a recuperação da crise for lenta 

 - Se forem notadas alterações 

respiratórias após a crise, podem estar 

associados problemas cardiovasculares, sendo 

aconselhada a procura de ajuda de um médico 

 - Se se tratar de uma grávida 

 - Se ocorreram ferimentos, após queda 

Exceto nas situações em que o médico tenha 

dado outra indicação 

 

No caso de se tratar de alguém desconhecido 

deve seguir as mesmas indicações, nunca 

deixando o individuo sozinho.  

O nosso cérebro é constituído por neurónios 

(células nervosas), que comunicam entre si para 

executar funções específicas. Para que essa comu-

nicação ocorra, elas estão conectadas entre si, no 

processo designado por sinapse, em que ocorre 

transmissão de informação: química e elétrica.  

Mas, ao longo deste processo de passagem de 

informação pode ocorrer uma descarga elétrica 

anormal, na qual a energia se propaga e ocorre 

uma crise epilética. 

Uma crise isolada ou desencadeada por um único 

fator, não deve ser considerada epilepsia. 

No entanto, quando as crises se repetem ao lon-

go do tempo, numa frequência  variável, o diag-

nóstico de epilepsia deve ser considerado, após 

avaliação médica detalhada. 

Assim, o médico deverá proceder à realização de 

exames neurológicos para averiguar se se tratará, 

ou não, de epilepsia. 

O que é a epilepsia? 

Informação para pais 

e profissionais 

 

O que precisa 
saber sobre a 

 

EPILEPSIAEPILEPSIA  

Quando deve procurar 
assistência médica após 
uma crise? 



EPILEPSIA: que tipos de crises existem? 

A– Crises generalizadas: são as que se 

iniciam em várias partes do cérebro, ao 

mesmo tempo,  implicando alterações na 

consciência. Pode ser de 4 tipos distintos: 

 

1.Crise de ausência: também designada de peque-

no mal , duram de 3 a 30 segundos e a pessoa 

fica com olhar fixo no vazio, parando a activi-

dade. Pode ocorrer queda e movimentos da 

boca e piscar os olhos 

2.Tónico-clónica: há endurecimento das extre-

midades do corpo (fase tónica) seguindo-se mo-

vimentos muito rápidos dos membros - espas-

mos (fase clónica). Pode  ocorrer o cerrar dos 

dentes e morder da língua e também descontro-

lo da bexiga. Era anteriormente designada de 

grande mal. 

3.Mioclónica: ocorrem contracções musculares 

breves com movimentos rápidos dor membros, 

para a frente. São raras e estão associadas a es-

tados de sonolência ou após o sono. 

4.Atónica: perda repentina do tónus, recupe-

rando-se a consciência antes da queda, que po-

de provocar lesões. É um dos tipos mais raros. 

B– Crises parciais ou focais: iniciam-se com 

a chamada “aura” - uma sensação estranha e 

muito intensa que pode envolver os diversos 

órgãos sensoriais. As crises parciais podem ser 

classificadas em: 

 

1.Simples: começam num dos hemisférios cerebrais 

e não há alterações dos níveis de consciência. Ocor-

rem também espasmos musculares, num dos lados 

do corpo.  

2.Complexas: também descritas como “crises psico-

motoras”, iniciam-se num dos lados do cérebro e 

ocorre alteração do estado de consciência, acompa-

nhada por: movimento dos lábios, piscar dos olhos, 

movimentos descoordenados e sem nexo, com as 

mãos. 

3.Com generalização secundária: inicia-se como 

uma crise parcial que evolui para uma crise ge-

neralizada. O individuo consegue perceber este 

alastramento da crise, pois inicia-se sem altera-

ção do estado de consciência até que ocorre 

perda da mesma. 

 

A descrição do maior numero de pormenores 

acerca da crise ajudará o médico a classificar o 

tipo de epilepsia de que se trata: informação 

fundamental para a adequação do tratamento. 

O que deve ter em atenção 
durante uma crise 

-Teve aura: quando ocorre aura trata-se de uma crise 

com inicio localizado 

-Que movimentos do corpo ocorreram?: foram em 

um ou dos dois lados, podendo-se tratar de uma crise 

parcial ou generalizada, respetivamente 

-Os movimentos mantiveram-se iguais?: em um dos 

lados do corpo, mantiveram-se até ao final da crise, ou 

passaram a ser nos dois lados do corpo 

-Ocorreram movimentos dos lábios, piscar dos 

olhos, ou movimentos confusos das mãos?: pode-se 

tratar de uma crise parcial complexa ou muito raramen-

te de uma crise de ausência 

-É capaz de responder a estímulos externos, du-

rante a crise?: se se tratar de uma crise de ausência a 

pessoa não responderá a estímulos; no caso de uma 

crise parcial complexa, a resposta ao estimulo pode 

ocorrer, embora anormal e confusa 

-Ocorreu contração e movimentos espasmódicos?: 

são fortes indicadores de uma crise generalizada tónico-

clónica 

-O maxilar esteve cerrado durante a crise ou a lín-

gua ficou mordida?: o maxilar cerrado é indicador de 

uma possível crise, apesar de o morder da língua poder 

ser causa de uma queda 

-Ocorreu incontinência urinária ou  intestinal?: 

trata-se de um forte indicador de crise epilética 

-Houve alteração da cor da face ou  do ritmo respi-

ratório?: indica possíveis características cardiovascula-

res ou respiratórias do episódio, podendo ser causa ou 

consequência do mesmo 

-Há sintomas de crises noturnas?: acordar com lín-

gua mordida, com sangue na boca, excesso de saliva na 

almofada, incontinência urinária ou acordar confuso 

podem ser sintomas de crises epileticas 


