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RESUMO 
 
Introdução:A seleção de medicamentos para padronização é um processo 
contínuo, multidisciplinar e participativo que deve se desenvolver com base na 
eficácia, segurança, qualidade e custo dos medicamentos a fim de assegurar o 
uso racional dos mesmos.A epilepsia é um distúrbio comum, caracterizado por 
episódios de crises convulsivas. A crise epiléptica é definida como a ocorrência 
transitória de sinais e/ou sintomas decorrentes de atividade neuronal síncrona 
ou excessiva no cérebro. Metodologia:Trata-se de uma pesquisa documental, 
exploratória e descritiva com abordagem qualitativa, onde verificou-se a 
padronização de medicamentos antiepiléticos de um hospital público de médio 
porte do Maranhão. Resultados e Discussão: A abordagem racional do 
tratamento da epilepsia exige a seleção da droga com base no indivíduo, 
levando em consideração o tipo de crise, a síndrome epiléptica, peculiaridades 
individuais, experiência do médico, origem do provento da medicação ou seu 
custo. Verificou-se os seguintes medicamentos anticonvulsivos padronizados 
no Hospital geral público analisado: Carbamazepina, Clonazepam, Diazepam, 
Midazolam, Fenitoína, Fenobarbital. Conclusões: Ao realizar a análise da 
relação dos medicamentos anticonvulsivantes padronizados de um hospital 
geral público do estado do Maranhão, foi possível caracterizar tais fármacos 
quanto a sua principal indicação clínica para pacientes pediátricos. É evidente 
a necessidade do monitoramento contínuo do uso de anticonvulsivante em 
hospitais pediátricos, devido a sua ampla possibilidade de efeitos adversos.  
 
Palavras-chave – Farmácia Hospitalar; Epilepsia; Convulsão; Pediatria.   
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ABSTRACT 
 
Introduction:Drug selection for standardization is a continuous, 
multidisciplinary and participatory process that should be developed based on 
the safety, safety, quality and cost of drugs to ensure rational use. Epilepsy is a 
common disorder characterized by episodes of seizures. Epileptic seizure is 
defined as the transient sequence of static signs and / or symptoms of 
excessive or synchronous neuronal activity in the brain.Methodology: This is a 
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documentary, exploratory and descriptive research with a qualitative approach, 
which verified the standardization of antiepileptic drugs of a medium-sized 
public hospital in Maranhão. Results and Discussion:The rational approach to 
epilepsy treatment requires individual-based drug selection, taking into 
consideration the type of seizure, the epileptic syndrome, individual 
peculiarities, the physician's experience, the source of the drug's income, or its 
cost. The following standardized anticonvulsant drugs were found at the public 
general hospital analyzed: Carbamazepine, Clonazepam, Diazepam, 
Midazolam, Phenytoin, Phenobarbital. Conclusions: By analyzing the 
relationship of standardized anticonvulsant drugs from a public general hospital 
in the state of Maranhão, it was possible to characterize such drugs as their 
main clinical indication for pediatric patients. The need for continuous 
monitoring of anticonvulsant use in pediatric hospitals is evident due to its wide 
possibility of adverse effects. 

Keywords– Hospital Pharmacy; Epilepsy; Convulsion; Pediatrics. 
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INTRODUÇÃO 

A seleção de medicamentos para padronização é um processo contínuo, 
multidisciplinar e participativo que deve se desenvolver com base na eficácia, 
segurança, qualidade e custo dos medicamentos a fim de assegurar o uso 
racional dos mesmos (OPAS, 1987).  
 
A epilepsia é um distúrbio comum, caracterizado por episódios de crises 
convulsivas. O que se inicia como uma descarga neuronal anormal, pode se 
espalhar para outras partes do cérebro. Os sintomas particulares produzidos 
dependem da função da região cerebral afetada, podendo-se citar o 
envolvimento do córtex motor como causa de convulsões, o envolvimento do 
hipotálamo causa descarga autonômica periférica e o envolvimento da 
formação reticular na parte superior do tronco encefálico leva a uma perda da 
consciência. A epilepsia é tratada principalmente com fármacos - 
anticonvulsivantes, sendo estes eficazes para controlar convulsões em 50-80% 
dos casos (RANG et al., 2004). 
 
 A crise epiléptica é definida como a ocorrência transitória de sinais e/ou 
sintomas decorrentes de atividade neuronal síncrona ou excessiva no cérebro. 
Esses sinais ou sintomas incluem fenômenos anormais súbitos e transitórios, 
como alterações da consciência, ou eventos motores, sensitivos/sensoriais, 
autonômicos ou psíquicos involuntários percebidos pelo paciente ou observado 
por um cuidador (THURMAN et al., 2011). A frequência de crises epilépticas é 
maior na faixa etária pediátrica, associada a um menor limiar do cérebro 
imaturo para o desencadeamento desses episódios (CASELLA; MÂNGIA, 
1999). 
 
Segundo Pellock et al (2016) estima-se que a prevalência mundial da epilepsia 
ativa esteja em torno de 0,5%-1,0% da população e que cerca de 30% dos 
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pacientes sejam refratários, ou seja, continuam a ter crises, sem remissão, 
apesar de tratamento adequado com medicamentos anticonvulsivantes. A 
incidência de epilepsia é maior no primeiro ano de vida e volta a aumentar após 
os 60 anos de idade. A probabilidade geral de ser afetado por epilepsia ao 
longo da vida é de cerca de 3%( KWAN &SANDER, 2004). Assim, o objetivo do 
presente trabalho é analisar os medicamentos pediátricos anticonvulsivantes 
padronizados de um hospital geral público do Maranhão. 
 
METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa documental, exploratória e descritiva com 
abordagem qualitativa, onde verificou-se a padronização de medicamentos 
antiepiléticos de um hospital público de médio porte do Maranhão.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Crises convulsivas geralmente são eventos assustadores para quem os assiste 
e é uma das principais causas de entrada à emergência pediátrica. 
Tradicionalmente, epilepsia é definida pela ocorrência de duas crises 
epilépticas não provocadas, separadas por um intervalo superior a 24 horas 
(HAUSER et al., 1991). A ocorrência de duas crises epilépticas não provocadas 
autorizaria o médico a propor o início do tratamento da epilepsia (FISHER et 
al., 2014).  
 
O objetivo da seleção de medicamentos é promover o uso racional de 
medicamentos e assegurar o acesso aos fármacos seguros, efetivos e com 
qualidade, a diminuição dos custos do tratamento, maior controle do uso dos 
medicamentos e promover estudos de utilização de medicamentos. Para uma 
boa seleção de medicamentos são usados critérios científicos e econômicos, 
padronizando condutas terapêuticas com base em evidências científicas. 
Importante também desenvolver mecanismos de gestão de risco que 
assegurem um aumento da segurança e eficácia do plano terapêutico e 
garantia da qualidade na assistência (CAVALLINI; BISSON, 2010; CFF, 2017).  
 
A abordagem racional do tratamento da epilepsia exige a seleção da droga 
com base no indivíduo, levando em consideração o tipo de crise, a síndrome 
epiléptica, peculiaridades individuais, experiência do médico, origem do 
provento da medicação ou seu custo (PELLOCK;APPLETON, 1999).  
 
Verificou-se os seguintes medicamentos anticonvulsivos padronizados no 
Hospital geral público analisado: Carbamazepina, Clonazepam, Diazepam, 
Midazolam, Fenitoína, Fenobarbital.  
 
Os benzodiazepínicos são comumente os medicamentos de primeira linha, 
dependendo da disponibilidade e experiência do prescritor são usados 
Diazepam ou Midazolam. Entretanto, a partir de duas doses verifica-se o 
aumento de riscos, como depressão respiratória, sem aumento da eficácia do 
tratamento (AGERTT et al., 2005). Além disso, recomenda-se Diazepam ou 
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Fenobarbital em crise epilética febril para reduzir sua recorrência, apesar dos 
riscos de efeitos adversos (WIZNITZER, 2005).Quanto ao Clonazepam, seu 
uso é indicado apenas para tratamento de crises mioclônicas, caracterizada por 
tremores rápidos, ou como terapia adjuvante (PANAYIOTOPOULOS, 2007). 
 
Revisões de Rocha et al. (2004) também trazem Carbamazepina e Fenitoína 
como drogas de primeira escolha. Segundo Brasil (2013) e análises feitas a 
partir de bulas dos medicamentos, evidenciou-se que a Fenitoína tem menos 
efeitos adversos, menor custo e maiores benefícios a pacientes pediátricos 
comparado com o Fenobarbital, o qual diminui a absorção de Vitamina D e 
cálcio, tornando necessário o tratamento preventivo como a suplementação de 
folato, cálcio, Vitamina B12 e Vitamina D, uma vez que por deficiência destes 
minerais podem causar raquitismo, além disso podendo causar hiperatividade 
em crianças, dentre outros efeitos adversos, tornando o uso mais restrito em 
pacientes pediátricos. 
 
Efeitos adversos relacionados ao uso de fármacos antiepiléticos podem ser 
relacionados ou não à dose. Em geral, os efeitos relacionados à dose utilizada, 
como letargia, sonolência, ataxia e diplopia, são reversíveis, isto é, 
desaparecem com a redução da dose ou com a suspensão do fármaco 
causador dos sintomas. No entanto, alguns quadros provocados por 
superdosagem são potencialmente graves e irreversíveis. Por tanto devem ser 
observados os critérios de inclusão e exclusão de pacientes, a duração e a 
monitorização do tratamento, bem como a verificação periódica das doses 
prescritas e dispensadas e a adequação de uso de medicamento (BRASIL, 
2013; YACUBIAN, 2017). 
 
CONCLUSÕES 

Ao realizar a análise da relação dos medicamentos anticonvulsivantes 
padronizados de um hospital geral público do estado do Maranhão, foi possível 
caracterizar tais fármacos quanto a sua principal indicação clínica para 
pacientes pediátricos. 
 
 É evidente a necessidade do monitoramento contínuo do uso de 
anticonvulsivante em hospitais pediátricos, devido a sua ampla possibilidade de 
efeitos adversos.  
 
Ainda há ausência de estudos definitivos em pediatria que demonstrem, dentre 
as alternativas de fármacos, aquele de melhor relação risco-benefício. Verifica-
se que a escolha do medicamento é subjetiva, dependendo principalmente do 
tipo de crise, disponibilidade do fármaco e da experiência do médico. Nesse 
sentido, recomenda-se que medidas educativas junto aos profissionais de 
saúde sejam tomadas no que se refere à atualizações a respeito de protocolos 
clínicos, riscos e benefícios da farmacoterapia. Assim, será possível padronizar 
tratamentos seguros e obter o melhor custo-benefício. 
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