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RESUMO 

A epilepsia é um distúrbio cerebral ocasionado por descargas elétricas anormais, 
tendo como sintoma principal recorrentes crises convulsivas, podendo variar sua 
característica fisiopatológica de acordo com a área do cérebro afetada. Essa 
classificação só aconteceu a partir do século XX, anteriormente acreditava-se que a 
epilepsia era própria de quem estaria sendo possuído por uma entidade espiritual, 
ocasionando a morte de portadores dessa enfermidade em fogueiras. As crises são 
divididas em parciais ou generalizadas e sua origem pode ser genética ou adquirida, 
chamadas de secundária ou sintomática. O tratamento medicamentoso é o mais 
indicado, pois age no SNC, alterando o funcionamento do cérebro e ajudando na 
diminuição das crises epilépticas. Dessa forma, tendo como objetivo compreender os 
protocolos terapêuticos baseados em barbitúricos e antiepilépticos utilizados no 
tratamento da epilepsia, foi possível se verificar através de uma revisão bibliográfica 
de livros e artigos científicos relacionados ao assunto, sem limite de ano e sem 
restrição quanto ao tipo de publicação, que os efeitos indesejáveis decorrentes do 
uso de DAEs podem ser altamente danosos e que precisam ter o seu uso 
devidamente avaliado e acompanhado por médicos e farmacêuticos.  
 
Palavras-chave: Barbitúricos; Tratamento da epilepsia; Antiepilépticos; Efeitos 

adversos.  
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ABSTRACT 
 
Epilepsy is a brain disorder caused by abnormal electrical discharges, the main 
symptoms of which being recurrent seizures, and its pathophysiological function may 
vary according to the area of the brain that is affected. This classification has only 
been adopted as of the 20th century, before that it was believed that epilepsy was 
caused by spiritual entities, so people having such conditions were killed in bonfires. 
Crisis are divided into partial or generalized and their origin may be genetic or 
acquired, namely secondary or symptomatic. Drug treatment is more indicated 
because it acts on CNS, altering the functioning of the brain and helping in the 
reduction of epileptic seizures. Therefore, aiming to understand the therapeutic 
protocols based on barbiturates and antiepileptics used in the treatment of epilepsy, 
it was possible verifying through a bibliographical review of books and articles related 
to the subject, without limiting years or restricting type of publication, that adverse 
effects associated with DAEs can be highly detrimental and need to be evaluated 
and analyzed by physicians and pharmacists. 
 
Key-words: Barbiturates; epilepsy treatment; antiepileptic; adverse effects. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A epilepsia é um transtorno neurológico, caracterizado por uma descarga 

excessiva de um grupo de neurônios do sistema nervoso central (SNC), tendo como 

principal característica o acometimento de crises convulsivas; tais crises podem 

ocasionar perda temporária da consciência ou até mesmo mudanças de 

comportamento. Acometem adultos ou crianças, independente de idade ou sexo 

especifico para que aconteça a manifestação clínica. Podendo ocorrer em qualquer 

região cerebral. É classificada como uma doença de grande impacto na qualidade 

de vida dos pacientes, devido às limitações impostas exclusivamente pelas 

convulsões. O tratamento medicamentoso exige um cuidado maior por produzirem 

atividades anticonvulsivantes e agirem diretamente no SNC. 

Os medicamentos utilizados são os anticonvulsivantes da classe dos 

barbitúricos que por sua vez, além de produzirem atividades anticonvulsivantes, 

também são capazes de produzir atividades hipnóticas tornando-se de extrema 

importância no tratamento das epilepsias, visto que, pode proporcionar ao paciente 

uma melhoria na qualidade de vida. O paciente deve seguir o tratamento adequado 

da posologia, pois o uso irracional desses fármacos pode gerar graves problemas de 

saúde de modo que não haja êxito no tratamento. 

A relevância deste trabalho consiste em mostrar à sociedade os principais 

problemas relacionados ao uso dos barbitúricos e entender os procedimentos do 

tratamento medicamentoso da epilepsia, desvendando o que ela representa na vida 

do paciente e os problemas que podem causar no consumo irracional e prolongado 

de barbitúricos. 

A epilepsia é uma desordem crônica do cérebro caracterizada por crises 

recorrentes devido a descargas de neurônios cerebrais. O tratamento é feito por 

medicamentos psicotrópicos da classe dos anticonvulsivantes, que agem 

diretamente no SNC com ações hipnóticas, sedativas e antiepiléticas. Aumentando a 

sua ação no neurotransmissor GABA. Sendo assim, quais são os benefícios e os 

riscos do uso de barbitúricos para epilepsia? 

Portanto, este trabalho teve como objetivo geral compreender os protocolos 

terapêuticos baseados em barbitúricos utilizados no tratamento da epilepsia, e como 

objetivos específicos: descrever a fisiopatologia da epilepsia; conhecer a 

farmacologia dos barbitúricos e sua ação para epilepsia; e entender os problemas 
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relacionados ao uso de barbitúricos para pacientes que sofrem convulsões 

epiléticas. 

Para este trabalho foi elaborado pesquisas a partir de literaturas e artigos, um 

estudo complementar sobre os passos das áreas farmacêuticas, com o objetivo de 

identificar os principais problemas relacionados ao uso prolongado dos barbitúricos e 

os seus benefícios. As bases de dados para os artigos científicos pesquisados on-

line compreenderam o Google Acadêmico, Scientific Eletronic Library Online 

(SciELO), sem limite de ano e sem restrição do tipo de publicação. Foram usados os 

seguintes descritores: Barbitúricos, tratamento da epilepsia, antiepiléticos, efeitos 

adversos. 
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2. EPILEPSIA UMA DOENÇA NEUROLÓGICA 

 

A epilepsia se caracteriza por apresentar manifestações clínicas que refletem 

disfunção temporária de um conjunto de neurônios. Ela é uma desordem cerebral 

ocasionada por descargas elétricas incomuns, possuindo como particularidades de 

repetições de crises convulsivas. A área do cérebro afetada vai variar dependendo 

da sua característica fisiopatológica. É uma doença que pode atingir todos os tipos 

de pessoas, independentemente da sua idade e sexo ou condições 

socioeconômicas. Sendo capaz de atingir qualquer região cerebral, transformando-

se em um problema de saúde pública e arremetendo milhões de pessoas no mundo 

(BETTING, 2003).  

 É um distúrbio cerebral causado pela predisposição permanente do cérebro 

em gerar crises epilépticas espontâneas e recorrentes. São acompanhadas de 

consequências neurobiológicas, psicológicas, cognitivas e sociais. Sua definição 

requer como característica a ocorrência de pelo menos uma crise epiléptica. E essas 

crises são estabelecidas como manifestações clínicas que refletem na disfunção 

temporária de um conjunto de neurônios (FISHER et al, 2005).  

A mais antiga descrição da epilepsia está compreendida diante de um 

manuscrito no Museu Britânico. É um capítulo datado por volta de 2000 a.C. Referiu-

se pela primeira vez o termo “epilepsia” na Grécia antiga, junto com o conceito de 

“ser tomado, atacado ou possuído”, fazendo sentido ao que acontece no decorrer de 

uma crise epiléptica (FERNANDES, 2013). 

 Nos primórdios, acreditava-se que a epilepsia era alguma característica de 

ser possuído através de uma entidade espiritual. E a inexistência do discernimento 

levou alguns povos inventarem estigmas e crenças vinculando a epilepsia ao 

misticismo.  Dentre estes povos; os gregos, romanos, hebreus, árabes e outros. 

Contudo, foram permanecidos durante muito tempo e ainda tem vestígios que 

refletem atualmente (FERNANDES, 2013).    

Durante a Idade Média, diversas vezes ocorreram perseguições em busca 

daqueles considerados hereges. Exclusivamente na época da Santa Inquisição em 

1484. As perseguições alcançaram da mesma forma os portadores de crises 

epilépticas e os loucos. Os mesmos passaram a serem concorrentes às fogueiras, 

pois, naquela época, pregava-se que qualquer doença de patologia desconhecida 

teria de ser apontada de maneira que fosse causada por feitiçaria (MOREIRA, 2004).    
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Os relatos de Hipócrates (400 a.C.) e Galeno (175 d.C.) concluiu que a 

epilepsia apresentava origem em anomalias decorrentes do cérebro. E mesmo 

assim, não foram capazes de alterar o comportamento ou pensamento da população 

daquela época (FERNANDES, 2013). Hipócrates (400 a.C.) deixou direcionado, por 

intermédio de monografia um texto de fácil entendimento dizendo que a epilepsia 

não era nem sagrada nem divina. Porém apresentava uma hipótese de ser de 

origem hereditária, apresentando um distúrbio cerebral. Ainda assim, as crenças 

daquela época acreditavam que a epilepsia estava associada a aspectos místicos; 

ocasionando a morte de muitos epilépticos considerados loucos e hereges 

(MOREIRA, 2004).   

E com o passar dos longos anos, apenas no século XIX por meio de 

progressos no discernimento da neurofisiologia, foi que a epilepsia se tornou uma 

doença com base cerebral. No entanto, acabou sendo assumida pela comunidade 

cientifica. O John Hughlings Jackson foi um dos descobridores de grande 

importância na época, ele era um neurologista britânico que apresentou uma base 

anatômica e fisiológica, hierarquicamente para as funções cerebrais (FERNANDES, 

2013).   

Sendo assim, foi a partir do século XX que se verificaram as progressões 

neurofisiológicas, tornando-se de fato racionais e consensuais aos pesquisadores. 

Estes por sua vez concretizaram que realmente a epilepsia continha procedência 

cerebral e deveria ser considerada como uma doença a ser tratada. Entretanto, o 

descobrimento nos centenários XVIII e XIX sobre os neurônios e os mecanismos de 

transmissão neuronal, foram essencial e demonstraram finalidade na compreensão 

da epilepsia (MOREIRA, 2004).  

Segundo Dreifuss (1996) estabeleceu a epilepsia conforme uma disposição 

em que os recorrentes choques elétricos no cérebro, provocassem distúrbios no 

funcionamento natural do SNC. O mesmo assegura que particularmente os 

episódios de distúrbios são apresentados como convulsões; as quais podem 

provocar danos temporários de consciência ou até mesmo mudanças de 

comportamentos, isto acontece perante a parte do cérebro que se apresenta 

estimulada pela descarga elétrica. 

Portanto, os mais novos desenvolvimentos biotecnológicos vêm favorecendo 

o conhecimento acerca de procedimentos comprometidos com a formação de crises. 

E com isso, promovendo como um desafio para os investigadores o fato de fazer 
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com que os esclarecimentos consigam alcançar a maioria da população existentes; 

com o intuído de minimizar as descriminações com os pacientes portadores da 

epilepsia (FERNANDES, 2013).    

As classificações mais recentes descritas por epilepsia, são as mudanças 

paroxísticas e crônicas recorrentes. Tendo como função as zonas corticais e 

subcorticais envolvidas. As ocorrências de crises epilépticas constituem na 

aplicabilidade das regiões envolvidas, e as mais variadas formas de epilepsias 

podem conter os distúrbios de consciência, manifestações autonômicas, sensoriais 

ou psíquicas e movimentos involuntários (PORTO et al, 2007).  

Para as denominadas crises epiléticas, que são causadas por meio de 

disparos dos neurônios e classificadas como descargas paroxísticas; só podem ser 

denominadas e conhecidas segundo a determinação e a definição clínica. Sendo 

esta patologia apontada como uma enorme disseminação mundial, significando uma 

adversidade para a saúde pública. Assim sendo mencionadas como crises 

generalizadas e crises parciais (KOPPEL, 2014).  

As crises epilépticas consideradas generalizadas são as que se alastram por 

toda a parte do cérebro, e as crises parciais são as que se restringem a um único 

pedaço dele. Podendo ser simples ou complexa. A que começa com um foco restrito 

em uma determinada área do cérebro é considerada como simples. Logo 

apresentando a possível possibilidade da consciência não ser alterada (MD, 2001). 

Diferente da crise parcial complexa, pois já são reconhecidas por desorientação da 

consciência e correspondente dispersão da descarga epilética, provocando então a 

desorientação (FRENCH, 2016).  

Um único episódio de crise generalizada pode sobrevir a um indivíduo normal. 

Em proporção ao estresse fisiológico, privação do sono, efeito do álcool ou drogas 

ou traumatismo craniocefálico. Os processos infecciosos, tóxicos ou metabólicos 

podem provocar crises epilépticas recidivantes e limitadas, em pacientes com um 

limiar curto, hereditário e sem síndrome epiléptica. Pois, apesar da importante 

evolução na compreensão das crises epilépticas nas últimas décadas, as bases 

celulares das epilepsias no homem permanecem ainda desconhecidas (PORTO et 

al, 2007).  

 Existe dois eixos que classificam as epilepsias. São eles: topográfico e 

etiológico. No primeiro as epilepsias são divididas em generalizadas e focais. 

Apresentado destaque as crises epilépticas generalizadas do qual o princípio inclui 
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ambos os hemisférios ao mesmo tempo. Normalmente, são geneticamente definidas 

e seguidas com alteração da consciência. Assim, tornando a ocorrência das 

manifestações motoras que são sempre bilaterais. Acarretando como seus principais 

exemplos as crises tônico-clônicas generalizadas (TCG), crises mioclônicas e crises 

de ausência (PORTARIA nº1319, 2013). 

As crises epilépticas focais iniciam numa área específica do cérebro, os 

lugares de início vão influenciar na velocidade de propagação da descarga 

epileptogênica. Podem ser separadas em focais simples (ausência de envolvimento 

da consciência) e focais complexas (certamente a o comprometimento fracionário da 

consciência no decorrer do acontecimento). Por fim, quando uma crise for ramificada 

em direção ao córtex cerebral, sendo ela simples ou complexa é capaz de acabar 

numa crise TCG, assim sendo designada como crise focal suplementarmente 

disseminada (BERG et al, 2010).   

As epilepsias do eixo etiológico são classificadas em idiopáticas; onde são 

conhecidas por não apresentarem lesões estruturais subjacentes. Também 

denominadas como sintomáticas; em que ocorre a lesão. E as criptogênicas; que 

são supostamente sintomáticas, porém não apresenta nos exames de imagem 

nenhum tipo de lesão. Tem como manifestações; anomalias vasculares, neoplasias 

cerebrais primárias, malformações do desenvolvimento corticocerebral e esclerose 

temporal mesial. Como umas das mais constantes causas lesionais das epilepsias 

sintomáticas (PORTARIA nº 1319, 2013).  

Na zona epileptogênica (ZE) ao longo de uma crise epiléptica, a rede 

neuronal mostra oscilações típicas que frequentemente se propagam através do 

cérebro, envolvendo gradativamente grande parte dele. As oscilações podem ser 

observadas através do eletroencefalograma (EEG). Os limites da ZE não podem ser 

definidos diretamente com qualquer instrumento de avaliação, pois o seu conceito é 

teórico. É a região cortical que produz as crises epilépticas, A ZE porta-se como rede 

resumindo numerosas estruturas corticais através de contatos privilegiados, 

apresenta a partir do reforço sináptico um conjunto de cinco zonas: 1. Zona irritativa; 

2. Zona de início ictal; 3. Zona sintomatogênica; 4. Zona lesional; e 5. zona de déficit 

funcional (YACUBIAN; KOCHEN, 2014)    

O procedimento patogenético das crises epiléticas está relacionado ao 

descomedimento dos canais iônicos no estímulo e inibição das sinapses. O que 

permite que os medicamentos antiepilépticos possuam como alvo os mesmos sítios 
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de ação, ocorrendo à crise por ativação de uma parte dos neurônios e ao mesmo 

tempo provocando interrupções das ligações inibitórias no meio de conjuntos de 

neurônios cerebrais (KOPPEL, 2014).  

Os canais de sódios exclusivos de voltagem, são um dos essenciais canais 

responsáveis pela rápida despolarização de membrana neural. São presentes de 

maneira desorganizada e sendo exibidos de forma ampla nos processos epilépticos. 

Os canais representam importantes sítios de ligações adequado a diversas drogas 

antiepilépticas (DAEs) como: carbamazepina, lamotrigina, hidantoína e ácido 

valpróico, entre outros fármacos disponíveis. As alterações nas subunidades 

formadora do poro e das subunidades auxiliar β desses canais no SNC. Algumas 

formas de epilepsias foram descobertas e uma delas são as mutações nas 

subunidades α SNC1A e β SNC1B, que por sua vez causa epilepsia generalizada; 

como também as convulsões febris (PORTO et al, 2007).   

Vem sendo resultado de numerosas causas, que a epilepsia aflige 

aproximadamente 0,5% a 1% do público. Os principais motivos para que ocorram 

tais episódios são: traumatismo no nascimento, incompatibilidade sanguínea ou 

hemorragia. Também podem ser algumas doenças infecciosas como: traumatismo 

craniano, meningite, tumores cerebrais, doenças metabólicas e acidentes vasculares 

cerebrais, ou até mesmo o abuso de bebidas alcoólicas e drogas. Sendo 

imprescindível o resultado do diagnostico para o início de uma terapia adequada 

(LEVY, 2017).   

É uma doença crônica com a condição neurológica grave de maior 

predominância no mundo. Arremetendo por volta de 60 milhões de pessoas no 

mundo e a cada ano somam-se aproximadamente três milhões de casos novos. 

Estima-se que, pelo menos 50% dos casos começam na infância ou adolescência. 

Epilepsia não pode ser considerada como episódio recente, pois o tratamento 

medicamentoso eficaz (brometo) está disponível há mais de 100 anos e as crises 

podem ser controladas na sua grande maioria pelos medicamentos, propiciando 

assim uma vida normal e de melhor qualidade a estes pacientes (MIN et al., 2013)      

Pessoas que apresentam essa doença e não possuem uma renda muito 

elevada, tem dificuldades para poder levar o tratamento adiante, pois o serviço 

público muitas vezes entra em colapso e não fornece as condições necessárias. É 

necessário conhecer as alterações fisiológicas e patológicas que acometem o 
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organismo dos pacientes em tratamento, bem como os aspectos psicossociais de 

interesse para este indivíduo (KOPPEL, 2014)    

Para o diagnóstico adequado, todo o contexto clínico e eletroencefalográfico 

deve ser levado em conta. O detalhamento da história clínica é fundamental uma vez 

que crises menores como as ausências e mioclonias geralmente não são 

prontamente relatadas ao médico. Portanto, o diagnostico medico se baseia na 

anamnese realizada com o paciente juntamente com os relatos de familiares que 

presenciaram a crise convulsiva. Junto com essas informações existem alguns 

exames para que haja um diagnóstico completo, sendo estes: EEG, tomografia 

computadorizada, ressonância magnética e tomografia do crânio (SANDER, 2017).   

Relativamente o EEG, é o teste que avalia a atividade elétrica do cérebro 

sendo estes exames normais ou com focalidades, sobretudo os usos de medicações 

não afastam os diagnósticos.  Além disso, é um procedimento rápido, simples e 

indolor a realização do EEG com técnicas de ativação como privação de sono, 

hiperventilação, fotoestimulação e em algumas situações com tarefas mais 

específicas auxiliam no registro da atividade epileptiforme. Sendo registrados os 

impulsos elétricos em um pedaço de papel, eliminando situações onde a dúvida 

persiste, a monitorização por vídeo-EEG auxilia na elucidação do diagnóstico 

(BETTING et al, 2008).  

O tratamento medicamentoso tem como objetivo promover a mais adequada 

qualidade de vida disponível para todos os pacientes que fazem uso do recurso 

terapêutico. Visando o alcance adequado no domínio das crises epilépticas, 

deixando cada vez mais insignificante os efeitos adversos. Tornando-se de grande 

importância a definição do tipo individual da crise e da síndrome epiléptica. Em 

virtude de que os mecanismos de propagações e gerações de crises divergem 

apropriados para cada tipo de situação, e os fármacos anticonvulsivantes atuam 

através de diversos mecanismos que podem ser ou não propícios ao tratamento. 

(VIEIRA et al, 2009).  

 Aproximadamente, 80 % dos medicamentos antiepilépticos apresentam 

eficácia no controle das convulsões, pois tem ações como: Sedativo, hipnótico e 

antiepiléptico; agindo no sistema nervo central e aumentando a sua ação no 

neurotransmissor ácido gaba-aminobutírico (GABA). Os fármacos agem por meio de 

um ou diversos mecanismos, podendo então ocasionar o aumento da inibição 

gabaérgica como também pode produzir o bloqueio dos canais de cálcio e sódio. O 
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tratamento medicamentoso seguiu por várias décadas como melhor opção 

terapêutica a poli terapia (LEVY, 2017).   
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3. FARMACOLOGIA E AÇÃO DOS BARBITÚRICOS 

Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer, nascido em Berlim, foi um 

químico alemão responsável pela descoberta dos barbitúricos em 1864. Alcançou a 

fama e em 1905 onde foi agraciado com o prêmio Nobel de química. No ponto de 

vista químico, os barbitúricos são compostos ureia de cadeia fechada, cujo núcleo 

central é a malonilureia e ácido malônico, um derivado de ácido das maçãs 

(DUNDEE, 1982).   

 

Figura 1: Síntese de ácido barbitúrico, a partir da combinação do ácido 

malônico (esquerda) e ureia (direita).  

 

Fonte: Muñoz, Udabe, Alamo (2004, p. 768)    

 

A introdução clínica de barbitúricos, iniciou um século (1904) com a 

comercialização pela empresa Farbwerke Pe. Bayer e Co. do primeiro agente desta 

série, o ácido dietilbarbitúrico ou barbital, levou a mudanças profundas na 

abordagem natureza farmacológica de certas patologias neurológicas, 

fundamentalmente epilepsia e insônia (MUÑOZ; UDABE; ALAMO, 2004). 

Em 1903, von Mering e Fischer descobriram as propriedades hipnóticas de 

barbital e mais tarde fenobarbital sintetizado (1911). Nos anos que se seguiram, 

vários barbitúricos, como o butobarbital, O amobarbital, o secobarbital, o 

pentobarbital, o thiopental e assim por diante foram gradualmente incorporados ao 

arsenal terapêutico. Durante esse período, os diferentes usos terapêuticos dos 

barbitúricos na neurologia foram analisados, a partir de seu uso tradicional como 

hipnóticos (von Husen) à descoberta das propriedades anticonvulsivantes do 

fenobarbital (Hauptmann) e à sua utilização em o tratamento da epilepsia (MUÑOZ; 

UDABE; ALAMO, 2004). 
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Praticamente cada DAEs disponíveis obtiveram suas finalidades 

antiepilépticas descobertas por acaso. Nos primeiros anos do século XX, o 

fenobarbital foi um dos barbitúricos hipnóticos desenvolvidos pela Bayer porem não 

apresentava muita efetividade. Em 1911 residente de psiquiatria, Haupmann, contou 

todas as crises que acometiam pacientes do hospital psiquiátrico alemão que 

estavam internados, após ter administrado o fenobarbital como uma droga sedativa 

e hipnótica, demonstrando com êxito o efeito anticonvulsivante da medicação 

(GUERREIRO, 2006).   

Os resultados mais significativos foram obtidos no tratamento de pacientes 

com graves neuroses e psicoses e com severa repressão emocional, que como um 

resultado da administração de barbitúricos, especialmente por via intravenosa, 

superou inibições, facilitando assim o tratamento psicoterapêutico. Barbitúricos 

também foram úteis no tratamento de distúrbios do sono, além de ser o primeiro 

verdadeiramente eficaz ferramentas farmacológicas para a gestão de epilépticos e 

convulsões (GUERREIRO, 2006).   

Os barbitúricos foram os primeiros medicamentos empregados de forma 

efetiva no controle dos quadros convulsivos. A atividade hipnótica e 

anticonvulsivante somente se verifica ao se substituir os hidrogênios do carbono 5 

da estrutura do ácido por radicais alcoílas ou arilas. O fenobarbital (feniletilmalonil 

ureia) foi introduzido no arsenal terapêutico em 1912 e, juntamente com o 

desoxibarbitúrico primidona (feniletilmalonil desoxiuréia), constituem os dois mais 

importantes barbitúricos utilizados para o tratamento das epilepsias (BARRETO; 

MASSABKI, 2010).   

Sendo assim, foram umas das primeiras ferramentas farmacológicas que 

provaram ser realmente eficaz no manejo de alguns distúrbios neurológicos. No 

entanto, problemas associados à sua segurança  (fenómenos de dependência e 

mortes por overdoses), juntamente com a introdução de numerosos resultados 

psicofarmacológicos agentes na década de 1950, acabou eclipsando o uso de 

barbitúricos, exceto por alguns casos muito específicos em que eles ainda estão 

indicado (MUÑOZ; UDABE; ALAMO, 2004).  

A farmacocinética após a administração das DAEs no organismo, permite que 

elas circulem dentro das etapas da farmacocinéticas onde são absorvidas, 

transportadas, metabolizadas e excretadas. O nível sérico das DAEs aumenta 

rapidamente após a absorção e decai em duas fases; rápida (distribuição das DAEs 
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os compartimentos do organismo) e lenta (decorrente da metabolização e excreção). 

Sua distribuição se dá independentemente da via de administração, assim que 

absorvido pela corrente sanguínea distribui-se pelo corpo até alcançar um equilíbrio. 

A meia-vida é definida como o tempo necessário para redução da metade do nível 

sérico após a absorção e distribuição, tendo como importância a determinação do 

intervalo das administrações diárias (YACUBIAN, 2004).  

Para serem transportadas ligam-se em porcentagens variadas as proteínas 

plasmáticas, somete a droga livre, ou seja, a que ao estiver ligada a membrana, será 

capaz de ultrapassar a barreira hematoemecefalica para exercer sua ação 

antiepiléptica o SNC.  Os barbitúricos são metabolizados no fígado, promovendo a 

indução enzimática, levando a tolerância e interferindo com a ação de outras drogas 

que dependem do sistema microssomal para a sua metabolização (BETTING, 2003).  

O sistema microssomal P450 apresenta uma série de enzimas denominadas 

oxidases de função mista, referidas como Citocromo P450 (CYP). Tais enzimas 

variam de indivíduo para indivíduo e são sujeitas a importantes diferenças entre os 

sexos e as etnias. Esse sistema é subdividido em três famílias (CYP1, CYP2 e 

CYP3) e sete isoenzimas (CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 e 3A4), que estão 

envolvidas na biotransformação das drogas. Dessas isoenzimas, as mais 

importantes para as drogas antiepilépticas são CYP 2C9, 2C19 e 3A4 (FRENCH, 

2000).  

Dos medicamentos antiepilépticos, em especial a fenitoína, carbamazepina e 

fenobarbital, são potentes indutores das vias CYP. O fenobarbital e carbamazepina 

podem diminuir o nível sérico da varfarina, (anticoagulante) que associado ao 

tratamento pode comprometer a sua eficácia. Por este motivo, deve sempre ressaltar 

que pacientes que estão em tratamento devem sempre receber a orientação 

adequada e serem minuciosamente controlados (CORTES, 1995)  

Na farmacodinâmica os fármacos antiepiléticos atuam no SNC na 

excitabilidade neuronal, condutância do NA+, K+, ou Ca++, ou atividade do GABA, 

glutamato ou outros neurotransmissores. Atualmente, considera-se que o 

neurotransmissor inibitório, o ácido GABA, desempenha um papel fundamental no 

controle dos eventos epiléticos. Ao se alterarem experimentalmente os níveis desse 

neurotransmissor, observam-se, pela sua diminuição, manifestações do tipo 

convulsivas, e, pelo aumento, ação antiepilética em geral. Agentes como os 

barbitúricos, benzodiazepínicos por ação direta nos receptores, alteram os níveis do 
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neurotransmissor GABA, como por exemplo, o ácido valpróico que age em parte 

aumentando os níveis desse neurotransmissor. Nesse sentido, a vigabatrina age 

inibindo a enzima GABA transaminase que degrada o GABA e a tiagabina que reduz 

a recaptação neuronal de GABA (BARRETO; MASSABKI, 2010) 

As DAEs também pode ser determinada de maneira que quando aplicada por 

um período estipulado, consegue reduzir a incidência ou severidade das crises 

epilépticas que acometem pacientes portadores das epilépticas. Com isso, antes do 

surgimento das DAEs, apareceram muitas propostas terapêuticas para o tratamento 

das epilepsias tais como: oculosterapia, ligadura das artérias vertebrais, compressão 

testicular, trepanação, aplicação de ventosas, histerectomia e o uso de preparações 

a base de ervas e extratos animais (PORTO et al, 2007)  

Os medicamentos antiepilépticos usado no tratamento da epilepsia, atinge 

cerca de 80 da eficácia no combate das convulsões, pois tem ações como: Sedativo, 

hipnótico e antiepiléptico; agindo no sistema nervo central e aumentando a sua ação 

no neurotransmissor GABA. O tratamento medicamentoso, seguiu por várias 

décadas como melhor opção terapêutica a politerapia (RANG; DALE, 2007).  

Existe um extenso arsenal das DAEs no mercado e as mesmas agem com 

certa seletividade no SNC, apesar disso, cerca de 30% dos pacientes não 

conseguem ter um tratamento adequado com esses fármacos. Desse percentual, 

cerca de 40% desses pacientes apresentam “farmacorresistência”, o que denota a 

ineficácia dos medicamentos até então presentes no mercado. A despeito desse 

importante registro, os mecanismos desencadeadores da farmacorresistência são 

pouco compreendidos. As DAEs de primeira geração (fenitoína, carbamazepina, 

fenobarbital, diazepam e valproato de sódio) apresentam um número significativo de 

efeitos adversos (JEUB et al, 2002).     

A gabapentina e a vigabatrina são medicamentos antiepilépticos que por sua 

vez são eliminadas pelos rins sem serem metabolizadas. Diferente dos outros 

fármacos que tem o metabolismo hepático como sua principal via de eliminação. As 

vias metabólicas das drogas antiepilépticas podem variar e levar à produção de 

metabólitos ativos (por exemplo: Carbamazepina: epóxido da carbamazepina; 

oxcarbazepina: derivado monoidróxido) e inativos (FRENCH, 2000).  

O fenobarbital tem sua eficácia mediada pela sedação; onde da origem ao fim 

da crise convulsiva por ter como mecanismo de ação a inibição neumoral em de 

recorrência do aumento da neurotransmissão gabaérgica. Diferente da fenitoína que 
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o seu mecanismo de ação este ligado na interferência da excitabilidade da 

membrana de ação sobre os canais de sódio dependentes de voltagem. Destacando 

entre estes medicamentos a carbamazepina, por ter um baixo custo é bastante 

utilizada no tratamento da epilepsia, o seu mecanismo de ação está relacionado com 

a inibição dos canais de sódio e cálcio; controlados pela voltagem que permite a 

entrada necessária para que ocorra um potencial de ação (RANG; DALE, 2007).   
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4. PROBLEMAS RELACIONADOS AO USO DOS BARBITÚRICOS 

Historicamente, as DAEs podem ser classificadas em três gerações. A 

primeira geração compreende aqueles comercializados entre 1857 e 1958 que inclui 

o brometo de potássio, o fenobarbital e várias moléculas derivadas da estrutura dos 

barbitúricos, como a fenitoína, a primidona, a trimetadiona e a etossuximida. A 

segunda geração inclui fármacos como a carbamazepina, o valproato e os 

benzodiazepínicos. A terceira geração é constituída por fármacos descobertos pelo 

“desenvolvimento racional”, como a progabida, a gabapentina, a vigabatrina e a 

tiagabina, bem como por outras ainda descobertas de forma acidental, como a 

lamotrigina e o Topiramato (LÖSCHER, 2011).  

Mais de 150 anos após o brometo ter sido introduzido como a primeira droga 

antiepiléptica, os efeitos adversos continuam sendo uma das principais causas de 

falha do tratamento e um dos principais determinantes da qualidade de vida 

relacionada à saúde prejudicada em pessoas com epilepsia. Os efeitos adversos 

podem se desenvolver agudamente ou muitos anos após o início do tratamento e 

podem afetar qualquer órgão ou estrutura (BORTOLINI, 2009).  

Nas últimas duas décadas, muitos esforços foram feitos para reduzir o ônus 

da toxicidade de drogas antiepilépticas. Vários métodos para rastrear e quantificar os 

efeitos adversos foram desenvolvidos. Os perfis de pacientes associados ao 

aumento do risco de efeitos adversos específicos foram descobertos através de 

avanços nas áreas de epidemiologia e farmacogenômica. Várias drogas 

antiepilépticas de nova geração com melhores perfis de tolerabilidade e reduzido 

potencial de interação medicamentosa foram adicionadas ao arsenal terapêutico. No 

geral, esses avanços ampliaram as oportunidades de adequar o tratamento com 

drogas antiepilépticas, aumentar a eficácia e minimizar o risco de efeitos tóxicos 

(BORTOLINI, 2009).  

São identificados como os efeitos adversos dos medicamentos conforme a 

sua toxicidade referente a dose ou somete a toxicidade pertencente a substância, 

separada da dose. Sedo de grande importância essa classificação em conformidade 

com o recurso terapêutico em função dos efeitos adversos. Os efeitos mais comuns 

das DAEs são os tecidos conjuntivos e gastrointestinais, normalmente esses efeitos 

ocorrem no princípio do tratamento e costumam ser resolvidos ambulatorialmente. A 

internação hospitalar só é necessária, se houver reações sistêmicas, onde a 
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medicação necessitará ser suspensa bruscamente podendo precipitar o descontrole 

das crises epilépticas (VASCONCELLOS, 2002).  

Alguns dos efeitos adversos que acometem o SNC são principalmente ataxia, 

acometimento da função mental, irritabilidade, sonolência, seguidas de nistagmo, 

tremor, vertigem, instabilidade, cefaleia, diplopia. Podendo interferir no tratamento 

dos pacientes com epilepsia e constituindo-se em um aspecto clínico importante. As 

DAEs ideais têm como objetivo o controle das crises com poucos efeitos colaterais. 

As principais são: fenitoína, carbamazepina, ácido valpróico e barbitúricos 

(BARRETO, 2010).  

  A fenitoína tem como o seu mecanismo de ação a capacidade de interferir 

no transporte de sódio através da membrana neuronal, ela bloqueia o 

desenvolvimento da máxima atividade epileptiforme, reduzindo a propagação das 

descargas bloqueado de canais de Na+ dependentes de voltagem (JORGE, 2000) É 

indicada o tratamento de tratamento de crises TCG, focais complexas, ou 

combinação de ambas, em crianças, adolescentes e adultos pois reduz a atividade 

máxima dos núcleos do tronco cerebral, responsáveis pelo componente tônico 

(PORTO, 2007). Os principais efeitos adversos são: ataxia, nistagmo, sonolência, 

hirsutismo, gengivite, eritema, lupus-like, discrasias sanguíneas e hepatotoxicidade 

(BULARIO, 2018).   

 

  Figura 3: Hipertrofia gengival, acne e hirsutismo, características do efeito 

crônico da fenitoína. 

 

 

Fonte: Jorge (2014, p. 78) 

 

 Na carbamazepina os   mecanismos de ação podem-se dividi-los em dois 

mecanismos básicos: ação na condutância dos canais de sódio neuronais, 
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reduzindo os potenciais de ação de alta frequência, e ações na transmissão 

sináptica e receptores para neurotransmissores, incluindo purinas, monoaminas, 

acetilcolina e Nmetil-D-aspartato (GLAUSER, 2001). O uso terapêutico é indicado 

para convulsões TGC, parciais e da epilepsia do lobo temporal, além da ação 

antiepilética, apresenta ação sedativa e também vem sendo usada no tratamento de 

distúrbio afetivo bipolar, pode ser administrada em combinação com a fenitoína ou 

fenobarbital (PORTO, 2007). Os seus efeitos adversos são relativamente baixos 

devido à baixa toxicidade, com isso é considerada um dos mais importantes 

fármacos antiepiléticos de primeira escolha, para uso a partir do terceiro ano de vida. 

alguns de seus efeitos adversos são: diplopia, visão borrada, tontura, cefaleia, 

sonolência, eritema, agranulocitose, hepatotoxicidade e hipertrigliceridemia 

(KOWACS, 2005).    

No valproato o mecanismo de ação limita surtos de potenciais de ação, 

mediante bloqueio do uso dependente do influxo de sódio, como a fenitoína e 

carbamazepina, e ainda ativa a condução de potássio dependente do cálcio 

(YACUBIAN, 2017). Sua indicação clínica é para a terapêutica das epilepsias 

generalizadas idiopáticas, mioclônicas e crises de ausência. Assim como a 

carbamazepina, hoje em dia tem sido muito utilizado na Psiquiatria como 

estabilizador do humor também, no tratamento do distúrbio afetivo bipolar 

(DELUCIA, 2007). Há dois tipos de reações: os efeitos adversos relacionados à 

dosagem e as reações idiossincrásicas, ou seja, reações individuais mediadas pela 

formação de metabólitos ou respostas anormais de determinados órgãos 

decorrentes de prováveis características genéticas os principais observados no 

ácido valpróico são: alopécia, aumento do peso corporal, tremores, náuseas, 

vômitos, hepatotoxicidade, pancreatite e encefalopatia (YACUBIAN, 2017). 

O mecanismo de ação do fenobarbital é elevar o limiar e diminuir as pós-

descargas eletroencefalográficas desencadeadas por estimulação elétrica. Assim, 

aumenta as correntes pós-sinápticas de receptores mediados pelo cloreto por 

prolongar a abertura dos canais de cloreto (GUERREIRO, 1989). O fenobarbital é 

um dos principais agentes para tratar o estado de mal epiléptico refratário, está entre 

as DAEs mais eficazes no tratamento profilático das crises febris, quando se decide 

que este é necessário. Nas epilepsias recém-diagnosticadas (YILMAZ, 2014). Os 

principais efeitos adversos são: Ataxia, fadiga, sedação, depressão, dificuldade de 

atenção e memória, Rash, distúrbio do tecido conjuntivo, contratura de Dupuytren, 
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Agranulocitose, dermatite alérgica, síndrome de Stevens-Johnson, anemia aplástica, 

insuficiência hepática, trombocitopenia (BULARIO, 2018). 

A lamotrigina mecanismo de ação:  O seu mecanismo de ação envolve o 

bloqueio de canais de Na+ dependentes de voltagem. estabilizando a membrana 

pré-sináptica, bloqueando as descargas repetitivas e prevenindo a liberação de 

aminoácidos excitatórios, em particular do aspartato e glutamato (GILLIAM, 2001). 

Uso terapêutico: Coadjuvante para convulsões parciais em adultos; síndrome de 

LennoxGastaut; epilepsia generalizada. Efeitos adversos: Em geral, é bem tolerada. 

As reações adversas mais comuns dizem respeito ao sistema nervoso central: 

cefaleia, náusea e vômito, diplopia, tontura e ataxia são leves, não sendo necessário 

suspensão do tratamento (BULARIO, 2018).  

Mecanismo de ação da Oxicarbamazepina tem se baseiam no bloqueio dos 

canais de sódio dependentes de voltagem, assim resultando em estabilização de 

membranas neurais hiperexcitadas, inibição de descargas neuronais repetitivas e 

diminuição da propagação de impulsos sinápticos. Além disso, aumento da 

condutância de potássio e modulação de canais de cálcio ativados por voltagem 

elevada podem contribuir para o efeito antiepiléptico. A oxcarbazepina além de um 

amplo espectro tem baixa toxicidade hepática e é pouco propenso a interação com 

outras drogas. Uso terapêutico: Tem indicação terapêutica nas crises tônico-clônicas 

e nas crises parciais.   Efeitos adversos: Sonolência, fadiga, cefaléia, tontura, ataxia 

e vômito (BEYDOUN, 2000).  

Gabapentina, o mecanismo de ação se associa a união a uma proteína 

auxiliar da subunidade α2-δ dos canais de cálcio dependentes de voltagem, 

especialmente nas camadas superficiais do neocórtex e nas camadas dendríticas do 

hipocampo. Essa união provoca a redução do influxo de cálcio nos terminais pré-

sinápticos, impedindo a liberação de glutamato, da noradrenalina e da substância P, 

o que explica seus efeitos analgésico, ansiolítico e antiepiléptico (TAYLOR, 2007). 

Uso terapêutico: age como terapia adjunta para pacientes com mais de 12 anos com 

crises parciais com e sem generalização secundária. A incidência de efeitos 

adversos é baixa, sendo estes geralmente leves e transitórios, desaparecendo com 

o tempo. Os efeitos adversos mais comuns são sintomas relacionados com o SNC, 

como sonolência, ataxia, náuseas, fadiga, nistagmo e tremor, os quais se 

apresentam em 10% a 20% dos pacientes (BULARIO, 2018).  
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As drogas antiepilépticas têm efeitos cognitivos e psicotrópicos, que em 

certos Os pacientes podem influenciar o desempenho positivo ou negativo. O 

impacto destes efeitos é muito importante na população com epilepsia, 

fundamentalmente em idades de cuidados como a infância e velhice. A diversidade 

de desenhos metodológicos, de amostras populacionais, de dosagens e níveis 

terapêuticos dificultam a interpretação desses efeitos. Os efeitos são revisados de 

drogas antiepilépticas atuais e novas em diferentes estudos em animais e em seres 

humanos (MOOG, 2012).  

Os efeitos neuropsicológicos dos anticonvulsivantes estão sujeitos a múltiplos 

fatores biológicos que dificultam os desenhos metodológicos dos estudos. Por outro 

lado, alterações em funções específicas, como memória e atenção pode ser devido 

ao humor e não necessariamente se relacionam com os efeitos de medicação 

Mesmo algumas apreciações do os pacientes podem ser "subjetivos" e não 

correlacionados com os testes das funções superiores. Os medicamentos 

considerados um pouco mais seguro, como Carbamazepina e fenitoína, afetam 15% 

a memória no mês de exposição na frente de assuntos não exposto. Essa 

porcentagem pode ter relevância clínica no cotidiano das pessoas, e mais ainda nas 

idades extremos, como crianças no processo de aprendizagem e idosos com 

fragilidade mnésica (MOTAMEDI, 2004).   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através desta revisão bibliográfica fica claro que a epilepsia não segue 

padrões para acontecer podendo acometer qualquer pessoa. Durante muito tempo 

por falta de esclarecimentos ela foi vista como um “castigo divino” ocasionado a 

morte de muitos inocentes. As crises epilépticas são definidas como manifestações 

clínicas que refletem disfunção temporária de um conjunto de neurônios. No entanto, 

devem ser considerados os tipos de crises apresentadas pelos portadores de 

epilepsia. 

O início do tratamento medicamentoso consiste na necessidade da 

anamnésia e exames feitos pelo médico, visto que pode ser um tratamento a longo 

por medicamentos com ações depressoras do SNC aumentando a sua ação no 

neurotransmissor GABA. Estes medicamentos possuem ações hipnóticas, sedativas 

e antiepiléticas, atingido uma grade eficácia no combate das convulsões. Sendo 

assim, os medicamentos necessitam ter o seu uso muito bem avaliado e 

acompanhado tanto por médicos quanto por farmacêuticos e com isto, proporcionar 

aos pacientes uma melhoria na qualidade de vida.  

Os efeitos adversos dos medicamentos são identificados conforme a sua 

toxicidade e alguns desses efeitos acometem o SNC causando irritabilidade, 

sonolência, taxia entre outros.  Porém com o avanço da tecnologia busca-se 

aumentar a eficácia e minimizar o risco de efeito tóxico.  Apesar dos seus efeitos 

indesejáveis, esses fármacos ainda são considerados altamente eficientes para o 

tratamento de diversos tipos de epilepsias. Com isto, o papel do farmacêutico é 

fundamental, prestando um serviço de atenção farmacêutica, abordando o uso 

racional do fármaco e problemas relacionados ao mesmo, e fortalecendo a adesão 

ao tratamento.  
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