EPILEPSIA E

COGNIÇÃO NA INFÂNCIA
Crise epiléptica é uma ocorrência transitória de
descargas neuronais síncronas, excessivas e anormais com origem no cérebro1. O indivíduo que sofre
uma crise epiléptica não necessariamente possui
Epilepsia. Qualquer uma das seguintes condições
caracteriza Epilepsia1:
• Crises epilépticas não provocadas que ocorrem em um intervalo superior a 24 horas.
• Uma crise epiléptica não provocada que
possui uma chance de 60% ou mais de
recorrência.
• Quando o intervalo entre duas crises epilépticas acontecem em até 10 anos de intervalo
entre elas.
• Diagnóstico de síndrome epiléptica.
A Epilepsia acomete cerca de 65 milhões de
pessoas em todo o mundo, das quais 10,5 milhões são crianças2. Aproximadamente 70% dessas pessoas possuem ótima resposta a medicamentos ou a fármacos anticrise epiléptica, mas em
torno de 30% são considerados tendo Epilepsia de
difícil controle ou farmacorresistente3.
Por definição atual, a Epilepsia deixa de ser uma
desordem para ser considerada uma doença do
cérebro1. A epilepsia pode interferir no desenvolvimento neuropsicomotor da criança e do adolescente, afetando a aquisição de habilidades escolares e
trazendo prejuízos para alguns aspectos cognitivos
de acordo com sua etiologia, classificação, síndrome epiléptica e tratamento medicamentoso1.
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A análise desses quatro fatores é essencial para um
planejamento terapêutico eficaz não só do ponto de
vista de controle das crises, mas também da qualidade de vida da pessoa que convive com Epilepsia4.
O papel dos fármacos anticrises pode envolver efeito
tóxico medicamentoso, especialmente nas Epilepsias de difícil controle e em uso de duas medicações
ou mais na tentativa do controle das crises epilépticas. Estudos recomendam cautela ao administrar
fenobarbital e fenitoína em crianças, devendo-se
considerar efeitos adversos que geram impacto
negativo nos aspectos cognitivos. Levetiracetam e
lamotrigina são medicamentos que causam impacto positivo no cognitivo de crianças com Epilepsia5.
O melhor direcionamento para o tratamento
da Epilepsia envolve planejamento terapêutico individualizado em que não só o controle
das crises deve ser priorizado, mas também
fatores como o desenvolvimento motor, psicológico e neurológico da criança, efeitos
adversos dos medicamentos ou outros agravos que possam gerar desfecho negativo na
qualidade de vida4.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em resumo o tratamento adequado pode promover o controle das crises
epilépticas e a melhora da qualidade de vida preservando o potencial
cognitivo da criança e evitando repercussões na vida adulta.
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MEDICAMENTOS ANTICRISES
O uso de um medicamento para o controle
de crises epilépticas versus dois ou mais
medicamentos para o controle de crises

