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Segunda-feira (9 de fevereiro) é Dia Mundial da Epilepsia, data que 
a Liga Portuguesa Contra a Epilepsia assinala com um conjunto de 
acções de sensibilização e informação junto da população, que 
decorrerão em Lisboa, Porto, Coimbra, Évora, Viana do Castelo, 
Viseu e Vila Real, estendendo-se ainda à Madeira e aos Açores.
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Sob o lema “Epilepsia é mais do que ter crises”, a campanha tem 

como objetivo alertar e sensibilizar a sociedade e os governos para 

as questões de quem vive com esta doença, que afecta entre 50 a 

60 mil portugueses e cerca de seis milhões de pessoas na Europa.

Segundo dados oficiais, aproximadamente um terço das pessoas 

com epilepsia não respondem aos medicamentos existentes, sendo 

que a taxa de mortalidade é superior à da população em geral. A 

possibilidade de morte súbita, por exemplo, aumenta vinte vezes em 

quem padece de epilepsia.

Para além das questões médicas e das terapêuticas associadas, a 

epilepsia acarreta ainda alguns estigmas de índole social, que esta 

campanha pretende desmistificar, desde logo porque existe vida 

para além das crises. Quem sofre de epilepsia vive na angústia da 

imprevisibilidade de uma nova crise, o que as leva, em muitos 

casos, a evitar a exposição e a esconder a doença. Nos casos mais 

graves, os doentes podem também apresentar problemas de 

aprendizagem, psicopatologia ou problemas de relacionamento 

interpessoal, o que leva, com frequência, a situações de 

discriminação e exclusão social.

Por cá, estima-se que existam cerca de 60 mil pessoas com 

epilepsia, com 50 novos casos anuais por cada 100 mil pessoas. 

Trata-se de uma doença que pode surgir em qualquer grupo etário 

ou estrato social, atingindo os dois sexos de igual forma. No entanto, 

existem dois picos com maior incidência, a infância e a terceira 

idade.

Agenda das atividades: “Epilepsia é mais do que ter crises”

Porto: Rua de Santa Catarina

Viana do Castelo: Hospital de Santa Luzia

Vila Real: Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (a 

aguardar confirmação)

Lisboa: Cais do Sodré; Hospital D. Estefânia

Coimbra: Largo da Portagem; Hospital Pediátrico, Escola Pedro 

Teixeira ( Cantanhede)

Viseu: Hospital S. Teotónio

Évora: Praça do Giraldo
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ACTUALIDADE

• Julgamento de Arlindo de Carvalho e 
Oliveira e Costa adiado para 02 de 
março

• Cáritas pagou mensalidades de 
escolas e despesas de saúde a 337 
crianças em 2014

• AR diz que só hoje recebeu por email 
petição sobre caso dos submarinos

• Descoberta no Brasil uma nova 
espécie de peixe que vive em 
cavernas

• OCDE antecipa desaceleração na 
recuperação da atividade económica 
em Portugal

• Câmara de Lisboa evoca os 50 anos 
do assassinato de Humberto 
Delgado

LISBOA

• Metro de Lisboa com possibilidadde 
de perturbação na circulação devido 
a plenário

GLOBO

• Papa aceita resignação de bispo de 
Díli por motivos de saúde

• Dhlakama anuncia que nova região 
autónoma de Moçambique será 
decidida no parlamento

FAMA & TV

• Diogo Morgado vence prémio em Los 
Angeles

• Kanye West critica escolha de Beck 
para 'Álbum do Ano'

PORTO

• Câmara do Porto propõe dar 95 mil 
euros a dois filmes que promovem a 
cidade

• Gaia quer intervenção urgente no 
tabuleiro inferior da Ponte Luís I

DESPORTO

• João Sousa sobe para o 46.º posto 
do ranking ATP

• Ligas portuguesa e espanhola 
confirmam queixa contra proibição de 
fundos

ARTE & LAZER

• Temas tabus, leitores e criatividade 
dominam abertura de colóquio sobre 
arte para crianças

• Associação Artemrede vai debater 
políticas culturais para o 
desenvolvimento em Almada

Página 2 de 2Destak.pt | Dia Mundial da Epilepsia: Sensibilização sai à rua

09-02-2015


