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EPILEPSIA NOS ECM (ERROS CONGÉNITOS 
DO METABOLISMO) 

 

Uma crise epilética é um processo cerebral súbito e limitado que consiste 

na atividade excessiva e sincronizada de um grupo de neurónios. Esta 

descarga pode ser focal ou estender-se a outras regiões através de um 

processo de propagação. 

 

Quando uma crise é focal, o doente não costuma perder o 

conhecimento. Quando uma crise é generalizada ocorre uma desconexão 

ambiental e o doente não recorda nada do episódio. 

 

As crises epiléticas podem associar-se a movimentos convulsivos, rigidez muscular, perda de tónus muscular, tremor, 

mioclonias ou sacudidelas generalizadas. Noutras ocasiões as crises epiléticas podem consistir apenas numa pausa da 

atividade sem que ocorram movimentos convulsivos. 

 

Falamos de epilepsia quando o cérebro, por um motivo ou outro, apresenta uma predisposição para ter crises epiléticas 

recorrentes. 

 

DIAGNÓSTICO 
O diagnóstico de uma crise epilética realiza-se a partir da história clínica (a 

sintomatologia do doente é fundamental, os antecedentes pessoais e familiares) 

e apoia-se no eletroencefalograma ou EEG.  

 

O EEG é um registo da atividade elétrica dos neurónios. Existem fatores externos 

que favorecem o aparecimento de anomalias no EEG, e que se aplicam de forma 

sistemática durante os registos para otimizar o rendimento da prova. 

 

Esses fatores facilitadores são : realizar um registo durante o sono, com manobras de hiperventilação (respirar com maior 

profundidade e frequência), com estimulação luminosa intermitente, com estímulos visuais ou auditivos, etc.  

 

REALIZAR UM REGISTO DE EEG NESTAS CONDIÇÕES MELHORA AS SUAS POSSIBILIDADES DE DIAGNÓSTICO. 

 

Há muitos e diferentes tipos de crises epiléticas, assim como há diferentes tipos de manifestações no EEG, segundo o tipo 

de crise que o doente apresenta, a doença de base, o uso de medicação antiepilética, … 

 

MECANISMOS DA EPILEPSIA NOS ECM 

A epilepsia é um sintoma relativamente frequente nos ECM. Os mecanismos para os diferentes ECM produzirem crises 

epiléticas são muito variados: 

(1) Podem interferir no metabolismo de substratos (substâncias necessárias) para o normal funcionamento dos 

neurónios, o melhor exemplo são os mecanismos de obtenção de energia (defeitos do metabolismo da creatinina, 

defeitos do transporte de glucose através do transportador GLUT1, doenças mitocondriais),  
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(2) Podem produzir uma alteração na função necessariamente acoplada entre 

os neurónios e os astrócitos (os astrócitos têm funções importantes de 

manutenção e proteção dos neurónios; se não estiverem funcionais, o 

neurónio pode ver as suas funções alteradas), 

(3) ECM que alteram de forma direta as vias dos neurotransmissores 

(substâncias produzidas pelos   neurónios que permitem a comunicação 

entre eles). Há neurotransmissores excitatórios (que provocam um 

aumento da atividade dos neurónios) e inibitórios (que diminuem a 

atividade do neurónio). 

 

IDADE DE APARECIMENTO DA EPILEPSIA 
Há ECN em que a epilepsia se inicia no período neonatal. É o caso de: 

• Hiperglicemia não cetónica 

• Defeitos da síntese das purinas 

• Causas de hipoglicemia 

• Défices de holocarboxilase sintase 

• Défice de PNP (purine nucleoside phosphorylase)  e de antiquitina 

• Hipofosfatase congénita 

• Algumas formas de CDG 

• Defeitos da O-glicosilação 

• Défice do cofator do molibdénio/sulfito oxidase 

• Doenças dos peroxisomas 

• Défice de transportador de glutamato 

• Deficiência congénita de glutamina 

• Deficiência de transaminase do GABA 

• Ceroidolipofuscinose neonatal, entre outras. 

 

Noutros casos a epilepsia pode apresentar-se na idade de lactante, como acontece em: 

• Causas de hipoglicemia 

• Defeitos do ciclo da ureia  

• Acidúrias orgânicas 

• Fenilcetonuria 

• Deficiência de BH4 

• Défice de biotinidase 

• Defeitos do metabolismo do àcido fólico (MTHFR, receptor do folato) 

• Algumas formas de CDG 

• Défice de GLUT1 

• Défice de creatinina 

• Defeitos da fosforilação oxidativa (mitocondrial) 

• Ceroidolipofuscinose 

• Sialidosis tipo I 

• Doença de Krabbe infantil, entre outras 

 

Em geral, as crises epiléticas podem apresentar-se em qualquer momento da infância, conforme a idade de início do ECM, 

que pode ser muito variável em doentes diferentes. 
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TIPO DE ALTERAÇÃO NO EEG 
Os traçados do EEG servem para orientar o médico sobre que tipo de fármaco 

antiepilético (FAE) pode se útil para controlar a epilepsia dos doentes, sejam 

metabólicos ou com doenças de outras origens.  

 

Em geral os traçados que se podem encontrar no EEG não são específicos de nenhum 

ECM, ainda que em ocasiões muito concretas possam sugerir um determinado ECM. 

 

 

TRATAMENTO DA EPILEPSIA NOS ERROS CONGÉNITOS DO METABOLISMO 
Há ECM que apresentam epilepsias muito resistentes , como a hiperglicinemia não cetónica, o défice de sulfito oxidase ou 

a doença de Menkes. 

 

Noutros casos, as crises epiléticas podem aparecer no contexto de uma 

descompensação metabólica com pouco risco de recidiva quando o doente está 

controlado. É o caso da acidúria glutárica tipo I. 

 

Há um grande número de FAEs e a investigação farmacêutica em FAEs é intensa, 

pelo que o seu número é crescente. 

Há certos FAEs que estão contraindicados, por norma geral, em alguns ECM, como 

por exemplo o ácido valproico nas doenças mitocondriais (uma vez que produz 

uma inibição do metabolismo mitocondrial), ou o fenobarbital nos defeitos de GLUT1 (uma vez que inibe o transportador 

da glicose). 

 

Salvo algumas exceções como as mencionadas anteriormente. O tipo de FAEs indicado em cada doente dependerá do tipo 

de crise epiléticas, das anomalias do EEG, da situação clinica do doente, se já está a tomar outros FAEs, os efeitos 

secundários … e não do ECM que o doente apresenta. 

 

Mas os fármacos antiepiléticos não são a única forma de controlar a epilepsia, já que existem outras opções, como a dieta 

cetogénica (de primeira eleição em alguns ECM como o défice de GLUT1), o estimulador do nervo valgo (trata-se de um 

pequeno gerador de impulsos que envia sinais elétricos ao cérebro através do nervo vago e que se coloca ao nível da 

clavícula, por trás) e a neurocirurgia. 

 

A cirurgia de epilepsia está indicada em epilepsias focais com uma lesão cerebral acessível para ser eliminada. Em geral, os 

ECM não são doenças candidatas a cirurgia da epilepsia uma vez que não produzem lesões focais mas antes uma 

disfunção difusa do sistema nervoso central. 

 

Por outro lado, existem ECM que respondem a tratamentos específicos diferentes dos clássicos FAEs. As crises sensíveis à 

piridoxina causadas por defeitos no gene da Antiquitina são um exemplo clássico, já que o tratamento se baseia na 

administração de piridoxina. 

 

Também as crises epiléticas associadas ao défice de folato no cérebro respondem bem ao ácido fólico, e as crises 

epiléticas nos défices de transportador da Tiamina respondem à administração de tiamina. 

 

Em geral, os ECM que têm um tratamento efetivo podem beneficiar do tratamento para melhorar todos os aspetos da sua 

doença, incluindo as crises epiléticas. 
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