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Introdução: A palavra epilepsia é de origem grega e significa “ser tomado”; esse nome
surgiu devido à patologia ser vista como sendo de causa demoníaca ou espiritual, até
antes de relatos definidos por Hipócrates, afirmando que epilepsia se tratava de uma
doença do cérebro e não estava relacionada com espíritos (MIN, 2004). Somente no
século XIX, pode-se estabelecer que “epilepsia é uma descarga elétrica anormal do
tecido nervoso”, conclusão definida pelo médico John Huglins Jackson, e usada até
hoje pela classe científica, (SCOTT, 1993).Por um curto espaço de tempo, parte do
cérebro deixa de funcionar de maneira habitual e passa a enviar descarga elétrica
incorreta ao restante do sistema nervoso. Devido a essas modificações a pessoa que
sofre de epilepsia apresenta alterações comportamentais súbitas, as chamadas “crises
epilépticas”, que tendem a se repetir por toda sua vida (GITAL; et al, 2008).
Apesar das decorrentes crises serem transitórias, o indivíduo diante da
imprevisibilidade das mesmas, sente-se incapaz de administrar sua própria vida,
podendo apresentar alterações psíquicas e dificuldade de relacionamento consigo e
com a sociedade, além de torná-lo dependente de terceiros, fazendo assim com que se
sinta inseguro e com extremo medo da morte (RYAN  et al,1980; PENRY
;DVINSKY,1993). Mitos, preconceitos, estigmas se fazem presente na sociedade, o
que afeta negativamente a qualidade de vida de pessoas com epilepsia e de seus
familiares (FERNANDES  et  al, 2004).  Assim, este fator contribui para baixa estima
desses indivíduos,podendo ocasionar uma possivel depressão(GUERREIRO, 2004).
Objetivo: Revisão de literatura sobre o tema epilepsia e o mercado de trabalho.
Conclusão: Diante disso este estudo justifica-se com intuito de colaborar para diminuir
mitos e tabus, preconceito e discriminação, em especial preconceitos encontrados no
âmbito de trabalho, colaborando na elaboração de políticas públicas de saúde mais
adequadas e que favoreçam essa inserção na sociedade como um todo.
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