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Epilepsia (Liga Brasileira de Epilepsia)

É uma alteração temporária e reversível do 
funcionamento do cérebro, que não tenha sido causada 
por febre, drogas ou distúrbios metabólicos. Durante 
alguns segundos ou minutos, uma parte do cérebro 
emite sinais incorretos, que podem ficar restritos a 
esse local ou espalhar-se. Se ficarem restritos, a crise 
será chamada parcial; se envolverem os dois 
hemisférios cerebrais, generalizada. Por isso, algumas 
pessoas podem ter sintomas mais ou menos evidentes 
de epilepsia, não significando que o problema tenha 
menos importância se a crise for menos aparente.



Epilepsia & TEA

❖incidência de epilepsia na população geral 
é de 0,5% a 1%  (Ministério da Saúde 2013)

❖autismo ocorre em cerca de 20% das 
pessoas com epilepsia; epilepsia ocorre em 
cerca de 20% das pessoas com autismo 
(Besag, 2018)

❖Início na infância e adolescência (Besag, 
2018)



Epilepsia & TEA

❖prevalência de crises epilépticas nos TEA foi 
avaliada entre 5% e 40% (Hrdlicka et al, 2004; Danielsson et 

al, 2005; Gabis et al, 2005; Jokiranta et al, 2014; Viscidi et al, 2014)

❖quanto à idade de início há grande variabilidade 
entre os diversos autores

❖segundo Nomura et al. (2010) é possível 
identificar 2 picos: na infância, ao redor dos 3 
anos e na adolescência, entre 16-17 anos



Epilepsia & TEA

❖alguns estudos associam maior prevalência 
de crises com a presença de 
comprometimento intelectual (Danielsson et al, 2005; Bolton 

et al., 2011)

❖associação de crises e prejuízo intelectual 
nos TEA seria mais frequente no gênero 
feminino (Bolton et al., 2011)



Epilepsia & TEA

❖alterações eletroencefalográficas são 
frequentes em casos de TEA que não 
apresentam crises epilépticas

❖não há indicação para o uso de 
medicamentos antiepilépticos nestes 
pacientes



Epilepsia e TEA (Schwartzman, 2000)

❖218 casos de autismo infantil (DSM-III-R)
❖idades entre 8 meses e 17 anos e 3 meses

❖183 (84%) sexo masculino

❖35(16%) sexo feminino

❖proporção de 5:1

Manifestações epilépticas em 18



Grau de comprometimento intelectual
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Síndrome de West

❖epilepsia própria da infância

❖espasmos infantis

❖atraso global do 
desenvolvimento

❖hipsarritmia no EEG



Síndrome de West

❖é frequente a associação da 
síndrome de West com a 
esclerose tuberosa mas 
também com a chamada 
síndrome de West idiopática

❖autismo pode estar presente 
nestes casos







EEG: síndrome de West



EEG: síndrome de West



Síndrome de Lennox-Gastaut

❖encefalopatia epilética da infância

❖1% a 4% das epilepsia na infância
❖crises epiléticas de vários padrões

❖deficiência intelectual

❖complexos ponta-onda lentas no EEG



EEG: síndrome de Lennox-Gastaut



Síndrome de Landau-Kleffner

❖forma de epilepsia que afeta 
crianças 

previamente normais
❖epilepsia

❖afasia adquirida  

❖alterações EEGráficas



EEG: síndrome de Landau-Kleffner



Epilepsia & TEA

❖questões que se colocam (Besag, 2018):

❖epilepsia causa autismo?

❖autismo causa epilepsia?

❖ambas condições são causadas pelos mesmos 
mecanismos cerebrais?

❖qual a importância de fatores pré, peri e pós-
natais ambientais?

❖qual a importância de fatores genéticos?

❖qual a influência no que se refere ao 
tratamento?



mailto:josess@terra.com.br

