
 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO  

 

 

 

 

 

 

 

Epilepsia Refratária e Lamotrigina: Monitorização terapêutica e 
resposta clínica em pacientes ambulatoriais  

 

 

 

André de Oliveira Baldoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribeirão Preto 

2013



i 

 

RESUMO 
 

Baldoni, A. O. Epilepsia Refratária e Lamotrigina: Monitorização terapêutica e 
resposta clínica em pacientes ambulatoriais. 2013. 99p. Tese (Doutorado). 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2013.  
 
Introdução: O tratamento farmacológico é primeira opção para o tratamento da 
epilepsia, e cerca de 40% dos pacientes não respondem à monoterapia e, sendo 
necessário o uso de dois ou mais fármacos antiepilépticos (FAE) para o melhor 
controle das crises epilépticas. Nesta situação clínica a lamotrigina (LTG) é o FAE de 
segunda geração com maior prevalência de uso, em associação com os demais 
FAE. Objetivo: Analisar o perfil sociodemográfico, farmacoepidemiológico, clínico e 
laboratorial dos pacientes com epilepsia refratária em uso de LTG, bem como 
verificar a racionalidade da monitorização terapêutica da LTG. Casuística e 
Método: Este estudo de caráter observacional e transversal foi realizado com 75 
pacientes com epilepsia refratária em uso de LTG atendidos no Ambulatório de 
Epilepsia de Difícil Controle (AEDC) do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP), no 
período de maio/2011 a abril/2012. As variáveis clínicas analisadas foram a 
qualidade de vida (Quality of Life in Epilepsy - Qolie-31), o perfil de eventos adversos 
(AEP – Adverse Events Profile) e a adesão ao tratamento medicamentoso (Morisky-
Green). Os dados sociodemográficos e farmacoterapêuticos foram coletados através 
dos prontuários médicos. Além disso, foi realizada a dosagem da concentração 
plasmática da LTG e dos FAE de primeira geração. Para testar as hipóteses o nível 
de significância foi fixado em α = 0,05, e intervalo de confiança de 95%. O trabalho 
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMRP (no 8791/2010). 
Resultados e Discussão: Identificou-se elevada prevalência de uso de politerapia 
(97%), 29% dos pacientes apresentaram concentrações plasmáticas de LTG abaixo 
do intervalo de referência preconizado (< 2,5 mg/L), 45% utilizaram doses mg/kg/dia 
abaixo do recomendado, e 60% apresentaram comprometimento com a adesão ao 
tratamento medicamentoso. Os FAE de primeira geração influenciaram de forma 
significativa a concentração plasmática de LTG (p< 0,01). A concentração 
plasmática de LTG apresentou associação com a dose (mg/kg/dia) utilizada pelos 
pacientes (p = 0,0096). Os eventos adversos mais prevalentes foram sonolência e 
dificuldade de concentração. Baixos escores foram observados em todos os 
domínios relacionados à qualidade de vida (Qolie-31), sugerindo comprometimento 
significativo desse parâmetro humanístico entre os pacientes com epilepsia 
refratária. A qualidade de vida apresentou associação inversamente significativa com 
os eventos adversos obtidos pelo AEP (r = -0.69, p<0.01). Conclusão: Os pacientes 
com epilepsia refratária em uso de LTG apresentaram elevada prevalência de 
problemas clínicos, humanísticos e farmacoterapêuticos, o que demonstra a 
necessidade de implementação de estratégias para otimização do tratamento 
farmacológico, tais como, implementação efetiva e permanente da monitorização 
terapêutica de LTG nos serviços de saúde.  
 
Palavras-chave: Lamotrigina; Epilepsia refratária; Monitorização Terapêutica. 
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1.1. Aspectos conceituais e epidemiológicos da epilepsia 
 

A epilepsia é uma doença neurológica crônica caracterizada pela presença de 

crises epilépticas recorrentes, devido a uma atividade elétrica anormal e excessiva 

dos neurônios, geralmente causada por alterações estruturais e/ou bioquímicas e 

que envolvem predominantemente o córtex cerebral (ILAE, 1993; FISHER et al., 

2005; DUPONT; CRESPEL, 2009). Em termos práticos, a epilepsia pode ser 

caracterizada pela ocorrência de duas ou mais crises epiléticas em período superior 

a 24 horas (ENGEL; PEDLEY, 2008). 

A incidência e a prevalência dessa morbidade apresentam resultados 

divergentes na literatura, segundo alguns autores a incidência varia de 11 a 

131/100.000 habitantes por ano e a prevalência de 1,5 a 30 casos para cada 1.000 

habitantes ao ano, sendo que os maiores valores encontram-se nos países em 

desenvolvimento, particularmente na América Latina e na África. O Brasil também 

apresenta dados discrepantes referentes à prevalência da epilepsia, situados entre 

5,4 e 18,6 para cada 1.000 habitantes (MARINO JÚNIOR et al., 1986; BORGES et 

al., 2004; LI et al., 2007).  

Estima-se que 90% dos 50 milhões de pessoas com epilepsia vivem em 

países emergentes em razão de um maior contingente de fatores de risco que 

afetam negativamente o seu prognóstico, além da provável falta de acesso aos 

serviços de saúde de qualidade, sobretudo dos indivíduos com baixa renda per 

capita (GOMES, 2000; BELL; SANDER, 2001). Neste contexto é relevante destacar 

que em um estudo realizado no Brasil foi identificado que 38% dos pacientes com 

epilepsia ativa não receberam o tratamento adequado recomendado pelos 

guidelines, sendo que 19% desses pacientes não utilizaram nenhum medicamento 

para o tratamento desta morbidade, cujo tratamento inicial de escolha seria o 

tratamento farmacológico (NORONHA et al., 2007). 

 

 

1.2. Classificação da Epilepsia 
 

A classificação da epilepsia é de suma importância para a melhor 

compreensão da morbidade, para determinação do tratamento adequado e para que 

haja uniformidade nos termos utilizados entre os profissionais de saúde. As crises e 



Introdução  |  3 

 

síndromes epilépticas são classificadas oficialmente pela International League 

Against Epilepsy (ILAE). Essa classificação baseia-se na semiologia, idade de início 

dos sintomas, evolução clínica, resultados do eletroencefalograma, sinais e sintomas 

presentes entre as crises, além dos mecanismos fisiopatológicos e etiológicos (ILAE, 

1981; 1989). 

As crises epiléticas podem ser classificadas em três grupos principais:  

• Crises parciais: geralmente as primeiras alterações clínicas e eletrencefalográficas 

indicam ativação de um sistema de neurônios localizados em apenas uma região de 

um dos hemisférios cerebrais (direito ou esquerdo). As crises parciais podem ser 

simples (quando a consciência está preservada) ou complexas (quando a 

consciência está alterada). Ainda, uma crise parcial pode envolver um grupo cada 

vez maior de neurônios e evoluir para uma crise generalizada (generalização 

secundária); 

• Crises generalizadas: nas primeiras manifestações clínicas e eletrencefalográficas 

observa-se ativação neuronal de ambos os hemisférios cerebrais de forma 

generalizada ou difusa. A consciência geralmente está comprometida e as 

manifestações motoras geralmente são bilaterais; 

• Crises não classificadas: quando as características apresentadas são insuficientes 

para se determinar o tipo de crise. 

Diante desta classificação faz-se importante observar que um mesmo 

paciente pode apresentar mais de um tipo de crise ao longo de seu quadro clínico.   

Além da classificação das crises epilépticas, a ILAE classifica as epilepsias e 

síndromes epilépticas em quatro grupos, sendo:  

• Síndromes e epilepsias focais: caracterizadas pela ocorrência de crises focais 

(parciais); 

• Síndromes e epilepsias generalizadas: quando ocorrem crises generalizadas; 

• Síndromes e epilepsias indeterminadas se focais ou generalizadas: quando os 

dados apresentados não permitem uma caracterização inequívoca do tipo de 

síndrome; 

• Síndromes especiais: convulsões febris, por exemplo. 

Em relação à etiologia, a epilepsia pode ser classificada como: 

• Epilepsia idiopática: é aquela que tem início relacionado à idade, maior expressão 

em determinadas faixas etárias e com características hereditárias; 
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• Epilepsia sintomática: é aquela que possui etiologia identificada como, por exemplo, 

uma lesão estrutural (malformação, tumor, inflamação, trauma, dentre outros); 

• Epilepsia criptogênica: refere-se às epilepsias de presumível base orgânica, porém, 

sem etiologia identificada. 

A identificação dos tipos de crises e síndromes epilépticas são de suma 

importância na prática clínica, visto que a classificação adequada é indispensável  

para a escolha do tratamento farmacológico correto e racional. Por exemplo, os 

fármacos carbamazepina (CBZ), fenitoína (PHT) e oxcarbazepina OXC) podem ser 

considerados para crises do tipo tônico clônica generalizada, enquanto que por outro 

lado estes fármacos antiepilépticos (FAE) podem exacerbar as crises de ausência e 

crises mioclônicas (AZAR, ABOU-KHALIL, 2008). 

Em 2010, a ILAE apresentou algumas propostas para alterações dessas 

classificações, terminologias e conceitos (BERG et al., 2010). E ao longo destes três 

anos estas propostas vêm recendo críticas e sugestões na tentativa de se 

estabelecer um consenso a nível internacional, de forma a adequar e padronizar os 

termos e classificações entre os clínicos e pesquisadores (BERG, 2012; CASAS-

FERNANDEZ, 2012; PANAYIOTOPOULOS, 2012; KORFF; SCHEFFER, 2013). 

 

 

1.3. Diagnóstico da Epilepsia 
 

O diagnóstico da epilepsia é essencialmente clínico, sendo fundamental a 

descrição detalhada das crises epilépticas, o exame físico e os resultados obtidos 

durante a avaliação neurológica. O principal exame neurológico utilizado é o 

eletrencefalograma (EEG) que pode ser útil para confirmar a presença de atividade 
elétrica anormal e para a classificação do tipo de crise e síndrome epiléptica 

(OGUNI, 2004). Contudo, salienta-se que um primeiro exame de EEG normal não 

afasta o diagnóstico de epilepsia, uma vez que as alterações podem ocorrer em 

porções profundas do encéfalo, não sendo captadas devidamente pelos eletrodos de 

superfície utilizados no EEG usualmente realizado. Uma técnica para realização de 

diagnóstico diferencial, entre crises epilépticas e não epilépticas, que tem sido 

utilizada nos centros de referência em epilepsia é a monitorização prolongada com 

EEG associado ao vídeo por 24 horas. Essa técnica permite que o clínico analise a 

semiologia da crise e o resultado do EEG simultaneamente (CHEN  et al., 1995).  
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Os exames de imagem, como tomografia computadorizada e ressonância 

nuclear magnética de encéfalo podem ser solicitados de acordo com os achados 
referentes à história pregressa e à evolução da patologia, sempre no sentido de 

auxiliar a identificação da etiologia subjacente. Um tipo especial de exame de 

imagem, também utilizado nos centros de referência em epilepsia é a tomografia por 

emissão de fóton único, o SPECT (single photon emission computed tomography), 

introduzido na prática clínica na década de 1980. Este exame é essencialmente útil 

em casos de pacientes candidatos à cirurgia de epilepsia, pois ele fornece imagens 

tridimensionais de locais de hiperfluxo sanguíneo cerebral no exato momento da 

crise (momento ictal) auxiliando, portanto, na identificação do foco epileptogênico, 

tendo em vista, que no período ictal ocorre aumento do fluxo sanguíneo na região do 

foco epileptogênico. A realização deste exame se dá pela administração intravenosa 

de substância radioativa ao paciente, seguida do mapeamento tridimensional da 

distribuição dessa substância no cérebro (HENRY; VAN HEERTUM, 2003). 

 
 

1.4. Tratamento da Epilepsia 
 

O principal objetivo do tratamento da epilepsia é o controle completo das 

crises ocasionando a menor quantidade possível de reações adversas, o que, 

consequentemente, favorecerá a melhora na qualidade de vida dos pacientes. Para 

que o tratamento alcance seu objetivo é fundamental o correto diagnóstico, com a 

diferenciação entre cada tipo específico de crise e síndrome epiléptica (MATSON, 

1998).  

O tratamento é realizado, principalmente, pela utilização de FAE, todavia 

ainda há outras três alternativas que apresentam efetividade satisfatória e são 

essenciais na prática clínica, sobretudo para pacientes com epilepsia refratária, 

sendo a dieta cetogênica, a cirurgia e a estimulação do nervo vago. 

A dieta cetogênica foi criada no início do século XX para tratar pacientes 

pediátricos com epilepsia. Esta dieta baseia-se na restrição de carboidratos, taxas 

adequadas de proteínas e alto teor de lipídios, a fim de se manter a produção 

hepática contínua de corpos cetônicos. O exato mecanismo de ação desta dieta 

ainda não está bem elucidado; há várias hipóteses, dentre elas o aumento na 

quantidade de corpos cetônicos, o estado de acidose e alterações nas 
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concentrações de sódio e potássio. Nenhuma hipótese, contudo, explica o 

mecanismo de redução do limiar convulsivo (GARZON, 2002; FREEMAN; 

KOSSOFF; HARTMAN, 2007).  Esta opção de tratamento é mais utilizada e efetiva 

em crianças com epilepsia de difícil controle (ou refratária à medicação). 

Dentre seis casos publicados por Vasconcelos e colaboradores (2004) 

observou-se redução igual ou superior a 50% na frequência das crises epilépticas 

apresentadas por metade dos casos avaliados (VASCONCELOS et al., 2004). 

Ressalta-se, contudo, que essa taxa de efetividade pode variar significativamente de 

acordo com o tipo de crise epiléptica, sendo que as maiores efetividades são 

reportadas em casos de crises atônicas (GARZON, 2002). Os eventos adversos 

mais relevantes desta terapia são os eventos tardios, que incluem dislipidemia, 

litíase e retardo do crescimento (FREEMAN; KOSSOFF; HARTMAN, 2007). 

A cirurgia é outra alternativa de tratamento da epilepsia quando não se 

consegue o controle das crises com o uso de FAE em doses máximas toleradas. O 

objetivo principal da cirurgia de epilepsia é o controle completo da recorrência das 

crises; entretanto há casos em que esta remissão total não é alcançada, havendo 

ainda assim melhora clínica em virtude da redução na frequência das crises e 

consequente melhora da qualidade de vida do paciente. A cirurgia consiste 

essencialmente na ressecção da parte do encéfalo onde está localizada a zona 

epileptogênica; esta área pode ou não estar acometida com uma lesão como, por 

exemplo, uma esclerose hipocampal (SHORVON, 2010; WIEBE; JETTE, 2012). A 

efetividade da cirurgia está relacionada, dentre outros fatores, ao local da zona 

epileptogênica. As evidências atuais demonstram que cerca de 60% dos pacientes 

que são submetidos à cirurgia de lobo temporal ficam livres de crises, enquanto que 

em pacientes submetidos às cirurgias extratemporais este resultado clínico é 

alcançado em cerca de 30 a 40% dos pacientes (WIEBE; JETTE, 2012) 

A estimulação do nervo vago é uma abordagem paliativa utilizada como 

terapia adjuvante no tratamento da epilepsia refratária em adultos e adolescentes 

acima de 12 anos com crises focais e generalizadas, bem como em pacientes para 

os quais seja contraindicada a cirurgia. Em geral, a redução das crises pode chegar 

a 50% ou mais em aproximadamente metade dos pacientes. Porém, o controle 

completo de crises é raramente alcançado utilizando-se a estimulação do nervo vago 

e 25% dos pacientes não apresentam melhora com essa terapia (ENGLOT et al., 

2011). Dentre os efeitos indesejáveis decorrentes da estimulação do nervo vago 
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destacam-se a rouquidão resultante da paralisia da corda vocal esquerda (esta 

queixa tende a desaparecer após alguns meses de uso), tosse e parestesia da 

faringe. Estes efeitos, mais incidentes no início da utilização do estimulador, podem 

ser minimizados iniciando-se a estimulação vagal uma semana após a realização do 

implante (GARZON, 2002). 

Apesar da disponibilidade e efetividade destas três opções terapêuticas 

anteriormente descritas, o tratamento farmacológico é o mais utilizado e indicado 

para o tratamento da epilepsia, sendo que a monoterapia (uso de apenas um FAE) é 

considerada como a primeira opção no tratamento, visto que 47% dos pacientes 

terão as suas crises controladas com apenas um FAE, mas 13% necessitarão 

receber um segundo FAE para alcançar esse controle. Consequentemente, os 

outros 40% dos pacientes continuarão a apresentar crises epilépticas apesar do 

tratamento farmacológico adequado (fármaco-resistência) e serão classificados 

como pacientes com epilepsia refratária (KWAN; BRODIE, 2000; 2003).  

A fármaco-resistência em epilepsia é definida como a persistência de crises 

recorrentes, apesar do uso adequado em dose máxima tolerada de um ou mais FAE, 

utilizados sequencialmente ou em combinações, excluindo-se as situações de 

reações alérgicas ou idiossincrásicas (PERUCCA, 1998; BERG, 2009; KWAN et al., 

2010).  

A associação de dois ou mais FAE torna-se necessária na epilepsia refratária, 

entretanto o emprego da politerapia favorece o aparecimento de reações adversas, 

interações medicamentosas e possível aumento da frequência das crises em alguns 

pacientes (REYNOLDS, 2002). 

Os FAE considerados de primeira geração (PHT, fenobarbital – PB, CBZ e 

valproato - VPA) são utilizados como primeira escolha em monoterapia inicial, porém 

caso as crises persistam torna-se recomendável a terapia adjuntiva com FAE de 

segunda geração (LTG - lamotrigina, topiramato - TPM, gabapentina - GBP e  

vigabatrina - VGB). Os FAE considerados de segunda geração foram lançados no 

mercado a partir do ano de 1992, e os estudos clínicos demonstram que a cada ano 

aumenta-se a prevalência e a incidência de uso desses FAE entre os pacientes com 

todos os tipos de síndromes epilépticas (SAVICA et al., 2007; ALACQUA et al.,2009; 

LANDMARK et al.,2011). Na atualidade, há disponibilidade, em alguns países, de 

FAE considerados de terceira geração, entretanto nenhum fármaco desta classe 

está disponível no Brasil (LUSZCZKI, 2009). 
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Após a introdução dos FAE de segunda geração no mercado mundial, o impacto 

destes medicamentos no tratamento em longo prazo das crises epilépticas, e na 

qualidade de vida dos indivíduos com epilepsia refratária ainda não foi bem esclarecido 

(PERUCCA, 2005). Em dois estudos clínicos randomizados e controlados, cerca de 10 

a 15% dos pacientes com epilepsia refratária alcançaram a remissão total das crises 

utilizando os FAE de segunda geração, e mesmo assim, esses períodos de remissão 

foram considerados curtos, durando apenas algumas semanas. Em adição, vale 

ressaltar que a utilização de FAE em estudos clínicos é diferente da sua prescrição na 

prática clínica diária (WALKER; SANDER, 1996; PERUCCA, 2002). 

Estudos observacionais demonstraram que a simples redução na frequência 

das crises epilépticas, quando comparadas ao controle total destas por um longo 

período, apresenta pouco impacto sobre a qualidade de vida dos pacientes 

(VICKREY et al., 1994; GILLIAM, 2002).  

Sabendo-se que a promoção da qualidade de vida é um dos objetivos 

primordiais no tratamento de pacientes com epilepsia, é relevante destacar que 

aliado ao manejo farmacoterapêutico desta morbidade o clínico precisa reconhecer e 

tratar as principais comorbidades psiquiátricas que podem ser diagnosticadas 

nesses pacientes, pois dessa forma ocorrerá a melhora do prognóstico da doença 

em longo prazo (GILLIAM, 2002; BOYLAN et al., 2004; JOHNSON et al., 2004). 

Neste contexto é válido ressaltar que a prevalência de comorbidades psiquiátricas 

nos pacientes com epilepsia é superior quando comparada com a população geral. 

Um estudo realizado em Ribeirão Preto-SP, observou que 40,4% dos pacientes com 

epilepsia focal refratária apresentaram pelo menos uma comorbidade psiquiátrica 

(DALMAGRO et al., 2012). 

 

 

1.5. Acesso aos medicamentos para tratamento da epilepsia no Brasil 
 

A epilepsia refratária implica em grandes custos para os sistemas de saúde 

nacionais, conforme demonstrado por um estudo observacional realizado na Itália, 

que estimou o custo anual per capita situado entre 2.190,00 e 3.268,00 euros para o 

tratamento de adultos e crianças, respectivamente (BEGHI et al., 2004, 2005). E 

neste contexto é relevante destacar que a epilepsia refratária é uma morbidade que 

necessita de um tratamento farmacológico crônico, e na maioria das vezes é 
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necessário a associação de dois ou mais FAE para que o paciente alcance um 

controle favorável das crises epilépticas, sendo a LTG o FAE de segunda geração 

mais utilizado na prática clínica, seja em monoterapia ou associada (HANSSENS et 

al. 2002; HASAN et al., 2010) . 

A disponibilidade de medicamentos para tratar epilepsia, no sistema público e 

privado de saúde, é amplamente diversificada entre os diversos países do mundo. 

No Brasil, há disponibilidade de FAE de primeira geração (PB, PHT, etossuximida, 

CBZ, benzodiazepínicos e VPA) e FAE de segunda geração (LTG, TPM, OXC, GBP, 

VGB e pregabalina - PGB). 

Quando estes FAE são comparados sob os aspectos clínicos e econômicos, 

observa-se que eles são semelhantes quando se compara eficácia, enquanto que 

em relação à tolerabilidade e segurança os FAE de segunda geração apresentam 

perfil mais favorável na prática clínica. Entretanto os custos mais elevados dos FAE 

de segunda geração podem inviabilizar o acesso, mesmo para grupos específicos 

que possuem indicação de uso de FAE de segunda geração, como gestantes e 

idosos (AZAR, ABOU-KHALIL, 2008). 

No Brasil, a Política Nacional de Medicamentos (PNM), implantada por meio da 

portaria 3.916/98, possui como propósito “garantir a necessária segurança, eficácia e 

qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população 

àqueles considerados essenciais” (BRASIL, 1998). Diante deste propósito de garantia 

de acesso e da integralidade da Assistência Terapêutica preconizada pela Lei 8.080 de 

1990 (BRASIL, 1990) é relevante destacar que um dos paradigmas existentes, na 

atualidade, para o tratamento da epilepsia é a dificuldade de acesso aos medicamentos. 

Este paradigma ocorre frente às vantagens dos FAE de segunda geração, do menor 

custo dos FAE de primeira geração e dos limitados e finitos recursos financeiros 

destinados à aquisição de medicamentos no Brasil (BALDONI et al., 2013).  

No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) a Assistência Farmacêutica 

possui recursos financeiros próprios destinados à aquisição de medicamentos para 

atender as demandas da população em serviços ambulatoriais do SUS (BRASIL, 

2006), sendo dividido em três componentes: 

• Básicos: contempla os medicamentos destinados ao atendimento dos agravos 

mais prevalentes e prioritários da atenção básica (BRASIL, 2010a); 

• Estratégicos: contempla os medicamentos destinados ao controle de endemias 

(tuberculose, hanseníase, malária, leishmaniose, chagas, dentre outras), Doenças 
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Sexualmente Transmissíveis/ Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, sangue, 

hemoderivados e imunobiológicos (BRASIL, 2006); 

• Especializados: contemplam medicamentos pactuados entre Ministério da Saúde e 

Secretaria Estadual de Saúde e buscam garantir a integralidade de tratamento 

medicamentoso em nível ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão definidas em 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) publicadas pelo Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2009a). 

Neste cenário o acesso aos medicamentos para o tratamento da epilepsia se dá 

por meio de dois blocos da Assistência Farmacêutica, sendo os FAE de primeira 

geração disponibilizados pelo bloco da atenção básica, e os FAE de segunda geração 

disponibilizados por meio dos componentes especializados através do “Protocolo clínico 

e diretrizes terapêuticas para epilepsia refratária” (BRASIL, 2009a; 2010b). 

Sabendo-se que a LTG faz parte do elenco dos componentes especializados, 

o seu acesso pelos pacientes do SUS fica restrito àqueles que atendem aos critérios 

de inclusão estabelecidos no protocolo clínico. Neste contexto de acesso restrito 

relacionado a questões farmacoeconômicas é relevante destacar trabalhos 

realizados em países europeus, os quais demonstraram que os recursos destinados 

à aquisição de medicamentos representaram apenas 3% dos custos totais com 

epilepsia, enquanto que os custos indiretos com a epilepsia representaram cerca de 

55% dos gastos totais com a morbidade (PUGLIATTI et al., 2007).  

Em países europeus os afastamentos e/ou aposentadoria de pacientes com 

epilepsia representam a maior parcela dos gastos totais com a epilepsia (51%), e as 

hospitalizações e os cuidados ambulatoriais representam entre 6% e 8% do 

orçamento gasto com esta condição (PUGLIATTI et al., 2007). Em relação à 

aposentadoria, um estudo brasileiro evidenciou que cerca de 10% dos pacientes 

com epilepsia em fase adulta produtiva são aposentados ou afastados devido a sua 

morbidade (TELLA; FONSECA; BERTUQUI, 1996). 

Apesar da baixa representatividade relativa dos custos destinados a aquisição de 

medicamentos, os valores monetários absolutos são significativos quando se analisa o 

orçamento total, sobretudo em países emergentes como o Brasil, onde o orçamento 

destinado a este fim vem aumentando progressivamente a cada ano (BRASIL, 2010b). 

Frente a estas preocupações o Ministério da Saúde elabora Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Terapêuticas e informes técnicos alertando os profissionais de saúde sobre a 

necessidade de se considerar os FAE de primeira geração como primeira escolha, pois, 
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apesar do perfil de reação adversa não ser muito favorável, observa-se semelhança de 

efetividade terapêutica em relação aos FAE de segunda geração e custos discrepantes, 

chegando a 144% de diferença (BRASIL, 2010b; ANVISA, 2011). Frente a esta questão 

torna-se imperativo para o âmbito acadêmico científico realizar estudos que analisem a 

racionalidade de uso dos FAE, enquanto que na prática clínica e na gestão da 

Assistência Farmacêutica torna-se indispensável considerar os aspectos 

farmacoecônomicos no momento da decisão terapêutica. 

 

 

1.6. Lamotrigina 
 

A lamotrigina (LTG), [3,5-diamoni-6-(2,3 diclorofenil)-as-triazina], objeto do 

presente estudo, foi aprovada para o tratamento de crises epilépticas no Brasil em 

Junho de 1992 (Referência: Lamictal®), e em 1995 foi aprovada pelo Food and 

Drugs Administration (FDA) nos Estados Unidos, mais tardiamente, em 2008, foi 

aprovada para uso no Japão (YAMAMOTO et. al., 2012). Atualmente, a LTG está 

disponível em aproximadamente 130 países.  

O exato mecanismo de ação da LTG ainda não foi completamente elucidado. 

Sabe-se que um dos mecanismos propostos é o bloqueio dos canais de sódio 

dependentes de voltagem, estabilizando a membrana neuronal e inibindo a liberação 

de neurotransmissores excitatórios, principalmente glutamato e aspartato. 

(PELLOCK, 1994; BURGEOSIS, 1998; MATSUO, 1999; KWAN; SILLS; BRODIE, 

2001; BEYENBURG; BAVER; REUBER, 2004; FDA, 2005). 

Sua fórmula molecular é C9H7N5Cl2 e a fórmula estrutural está representada 

na Figura 1 (FDA, 2005).  

 

 
Figura 1. Fórmula estrutural da lamotrigina (FDA, 2005). 

 



Introdução  |  12 

 

Os resultados de estudos clínicos controlados estabelecem a utilização da 

LTG como monoterapia em adultos e crianças maiores de 12 anos com crises de 

início parcial com ou sem generalização secundária e em crises tônico-clônicas 

generalizadas primárias; podendo ser prescrita ainda como terapia adjuntiva em 

pacientes adultos e crianças maiores de dois anos com crises parciais com ou sem 

generalização secundária, em crises tônico-clônicas generalizadas primárias e nas 

crises generalizadas que ocorrem na síndrome de Lennox-Gastaut (WONG; 

MAWER; SANDER, 2001; FDA, 2005; PERUCCA; TOMSON, 2011).  No Brasil, a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) também aprova a LTG para estas 

condições clínicas, porém não recomenda o tratamento inicial em esquema de 

monoterapia em pacientes pediátricos com diagnóstico recente (ANVISA, 2013). 

Enquanto que por outro lado, há evidências incipientes de que o uso de LTG em 

crianças pode melhorar o nível de atenção e a capacidade de se manter alerta 

(PERUCCA, TOMSON, 2011).   

Especialistas brasileiros consideram a LTG como FAE de primeira linha para 

tratamento adjuvante da epilepsia focal sintomática (BETTING et al., 2003). 

Enquanto que sua utilização em pacientes com crises do tipo mioclônicas pode 

agravar o quadro clínico pela exacerbação das crises. Além destas indicações na 

área de epileptologia, a LTG possui indicação para tratamento de distúrbio bipolar 

(AZAR, ABOU-KHALIL, 2008; SHIN et al. 2013) e não se demonstra efetiva para 

profilaxia de enxaqueca, como alguns FAE (GBP, PGB, TPM e VPA) (LINDE et al., 

2013). 

Apesar do uso da LTG ser bem tolerado, podem ocorrer alguns eventos 

adversos, principalmente náuseas, dor de cabeça, vômitos, tremores, depressão, 

irritabilidade e rash cutâneo. Este último é decorrente de uma reação de 

hipersensibilidade e pode ocorrer em até 10% dos pacientes. Este rash se apresenta 

normalmente com aspecto eritematoso, aparecendo nas primeiras quatro semanas 

de tratamento, e quando leve e transitório não necessita da interrupção do 

tratamento. Porém, ocasionalmente, o rash cutâneo pode ser mais grave, evoluindo 

para a síndrome de Stevens-Johnson ou necrólise epidérmica tóxica, que pode ser 

fatal (MACKAY et al., 1997). Estas erupções cutâneas graves tendem a ser mais 

pronunciadas quando em uso associado de VPA; para evitar esse quadro clínico a 

titulação lenta e doses menores da LTG podem ser uma estratégia efetiva para o 

uso seguro da associação VPA + LTG (GARZON, 2002). Além disso, a idade do 
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paciente e a dose diária utilizada também possui uma correlação negativa com os 

eventos adversos da LTG (GREIL et al., 2013).  

No Brasil, a LTG encontra-se disponível em comprimidos de 25, 50 e 100 mg.  

Sendo que em monoterapia a LTG pode ser administrada em dose inicial de 25 

mg/dia, por duas semanas, seguida por dose de 50 mg/dia, uma vez ao dia, por mais 

duas semanas. A partir de então a dose de LTG pode ser aumentada em até 50 mg 

a cada uma ou duas semanas para se atingir o efeito satisfatório (Dose Diária 

Definida - DDD: 300 mg). Se em uso concomitante com VPA, a dose inicial de LTG 

deve ser de 25 mg, em dias alternados, durante duas semanas, seguidos por 25 

mg/dia por mais duas semanas. Após este período aumenta-se a dose de LTG em 

25-50 mg a cada uma ou duas semanas, até que se alcance a dose de manutenção 

para este caso (100-200 mg/dia). Pacientes em uso concomitante de FAE indutores 

enzimáticos (ou outros medicamentos não inibidores da eliminação da LTG) podem 

iniciar a terapêutica em esquema de titulação e doses semelhante ao aplicado aos 

pacientes em monoterapia. A dose usual de manutenção pode variar de 200 a 400 

mg/dia, sendo que alguns pacientes podem necessitar de até 700 mg/dia de LTG 

para alcançar o efeito desejado. Pacientes com insuficiências hepática ou renal 

moderadas devem utilizar doses menores de LTG (BRASIL, 2010b; ANVISA 2013).  

Os parâmetros farmacocinéticos da LTG estão apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1. Parâmetros farmacocinéticos da lamotrigina. 

Parâmetro Descrição 

Absorção É rapidamente e quase completamente absorvida após a administração oral. Não é 
significativamente afetada pela presença de alimentos (GRASELA et al., 1999) 

Biodisponibilidade 98% (PERUCCA, 1996) 

Concentração plasmática 
máxima (Cmax) 

Alcançada entre 1,4 a 4,8 horas após a administração (PERUCCA, 1999) 

Taxa de ligação às proteínas 
plasmáticas  

 55% se liga a albumina (RAMSAY et al., 1991; GRAM, 1996; GRASELA et al., 1999; PERUCCA, 
1999) 

Volume de distribuição (Vd) Varia de 0,9 a 1,3 L/kg (RAMBECK; WOLF, 1993; GRAM, 1996; PERUCCA, 1996) 

Meia-vida de eliminação (t1/2) Aproximadamente 26 horas em voluntários sadios (JAWAD et al., 1987; RAMBECK; WOLF, 1993) 

Clearance (Cl) 
Aproximadamente 0,0432 L/kg/h, mas pode variar amplamente de acordo com as comedicações 
utilizadas (de 0,0169 quando associado ao VPA a 0,1013 L/kg/h quando associada a PHT 
(WEINTRAUB et al., 2005).  

Tipo de Farmacocinética Linear (PERUCCA, 1996) 

Metabolização Glicuronidação hepática, pela uridina-difosfato-glicuronosil-transferase 1A4 ou UGT1A4. Pequena 
porção pela UGT2B7 (REINSBERGER; DORN; KRÄMER, 2008). 

Excreção 
Aproximadamente 94% é eliminada pela urina, sendo 10% como forma inalterada, 76% como 2-N-
glucuronide (principal metabólito inativo), 10% como 5-N-glucuronide e o restante como metabólitos 
menores (RAMBECK, WOLF, 1993). 

UGT: uridina-difosfato-glicuronosil-transferase; VPA: Valproato;  PHT: Fenitoína 
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Apesar da LTG possuir uma farmacocinética linear, na prática clínica a 

concentração plasmática apresenta ampla variabilidade interindividual, exigindo 

muitas vezes a necessidade de monitorização terapêutica. Em voluntários expostos 

às doses múltiplas, a meia-vida de eliminação (t1/2β) permaneceu inalterada durante 

sete dias, indicando que a LTG não provoca autoindução. A LTG não interfere sobre 

o metabolismo de outros FAE, embora seu clearance possa ser alterado pela 

administração concomitante de outros medicamentos, principalmente os que inibem 

ou induzem a glicuronidação hepática (JOHANNESSEN; LANDMARK, 2010). 

Os FAE indutores enzimáticos como CBZ, PHT e PB aumentam o clearance 

da LTG, podendo reduzir sua t1/2β para 15 horas. O VPA age de forma a reduzir o 

clearance da LTG, consequentemente aumentando sua concentração plasmática em 

até 200% e sua t1/2β para até 60 horas via inibição de UGT1A4. (JAWAD et al., 1987; 

PERUCCA, 1996; JOHANNESSEN; LANDMARK, 2010). 

Além das possíveis interações farmacocinéticas entre LTG e outros FAE, é 

relevante destacar as interações com as outras classes farmacológicas. O uso 

concomitante de LTG com estrogênios causa redução de 40 a 65% na concentração 

plasmática do FAE devido à indução da UGT1A4 provocada pelo hormônio. Essa 

alteração dificulta o controle das crises em mulheres em uso de contraceptivos orais, 

exigindo aumento da dose diária de LTG (RAMBECK; WOLF, 1993; PERUCCA, 

2000; SIDHU et al.. 2005; CONTIN et al. 2006; JOHANNESSEN,TOMSON, 2006; 

YAMAMOTO et al., 2012).  Por outro lado, a concentração plasmática de LTG é 

aumentada quando associada a alguns antipsicóticos (haloperidol, risperidona, 

clorpromazina e clomipramina), antidepressivos (sertralina) e antimicrobianos 

(claritromicina, eritromicina, rifampicina e isoniazida) por estes serem fortes 

inibidores da glicuronidação hepática (RAMBECK; WOLF, 1993; JOHANNESSEN; 

LANDMARK, 2010; PERUCCA; TOMSON, 2011). 

Além desses fatores relacionados à farmacoterapia, há outras condições 

clínicas, fisiológicas, fisiopatológicas e até sociodemográficas que interferem na 

concentração plasmática de LTG. O clearance de LTG tende a reduzir com o avanço 

da idade, podendo reduzir em até 30% (PUNYAWUDHO et al., 2008; LANDMARK et 

al., 2012) e durante a gestação os valores deste parâmetro farmacocinético 

aumenta. Em relação às condições fisiopatológicas, nos pacientes com cirrose 

hepática e insuficiência renal a t1/2β da LTG pode aumentar para 110 e 50 horas, 
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respectivamente (PATSALOS et al., 2008; BENTUÉ-FERRER; TRIBUT; VERDIER, 

2010). 

Quando se analisa influência sociodemográficas, observa-se que em 

pacientes da raça branca o clearance de LTG é superior quando comparado aos 

negros (PENNELL et al., 2008). Em relação aos hábitos de vida, observa-se que a 

nicotina pode reduzir a concentração plasmática da LTG, de forma discreta, devido à 

indução da enzima UGT2B7, visto que parte da LTG biodisponível é metabolizada 

por esta enzima (REINSBERGER; DORN; KRÄMER, 2008).  

Outro fator que tem sido estudado nos últimos anos e que demonstrou 

significativa influência sobre a concentração plasmática de LTG é o polimorfismo da 

UGT1A4, principal via de metabolização da LTG. Indivíduos portadores do alelo 

heterozigoto para o nucleotídeo L48V tendem a apresentarem redução na 

concentração plasmática de LTG (BLANCA et al., 2010; GULCEBI et al., 2011, 

LÓPES et al., 2011).  

A influência destes fatores previamente descritos pode alterar a concentração 

plasmática da LTG gerando dificuldade no controle das crises epilépticas ou 

exacerbando as reações adversas, afetando de forma negativa a qualidade de vidas 

dos pacientes com epilepsia. Dessa forma, a análise da viabilidade e racionalidade 

da monitorização dos níveis plasmáticos de LTG para possível ajuste posológico 

torna-se uma necessidade emergente na prática clínica atual. 

 

 

1.7. Monitorização Terapêutica na Epilepsia 
 

Nas últimas décadas, a monitorização terapêutica dos FAE tem sido utilizada 

para melhoria do tratamento dos pacientes com epilepsia, pois este tipo de controle 

associado às observações clínicas tornam-se importantes ferramentas para a 

otimização da terapia farmacológica e, consequentemente, contribuem para a 

promoção do uso racional de medicamentos (JOHANNESSEN et al., 2003; RIVAS et 

al., 2008). 

Apesar da individualização do tratamento ser essencial no manejo da 

epilepsia, a identificação da dose ideal em termos puramente clínico pode ser difícil, 

devido a três razões principais: (1) o tratamento com FAE é profilático e as crises 

ocorrem em intervalos irregulares, isso dificulta a determinação da dose prescrita 
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necessária para obtenção do controle das crises a longo prazo; (2) os sinais e 

sintomas clínicos de toxicidade do FAE podem ser leves, ou de difícil identificação; 

(3) não há marcadores laboratoriais diretos para eficácia clínica ou para as 

manifestações mais comuns de toxicidade dos FAE (PATSALOS et al., 2008).  

A monitorização terapêutica visa aperfeiçoar o tratamento farmacológico, 

obtendo melhor controle das crises com a menor incidência possível de eventos 

adversos, além de permitir avaliar a adesão ao tratamento e os efeitos das possíveis 

interações entre os fármacos. Para isso é preciso partir do pressuposto que o efeito 

clínico se correlaciona com a concentração plasmática do fármaco (PATSALOS et 

al., 2008). Nesse sentido, a literatura não é suficientemente clara sobre a 

necessidade de monitorização da LTG. Alguns autores afirmam que o 

monitoramento de rotina da LTG não é indicado, mas esta recomendação tem sido 

criticada por outros autores, principalmente devido à ampla variação na 

concentração plasmática interindividual, especialmente quando utilizam outros FAE 

concomitantemente, ou na presença de alguma comorbidade hepática ou renal 

(PERUCCA, 2000).  

Apesar das evidências de que a concentração plasmática da LTG, quando 

administrada em voluntários sadios que não utilizam nenhum medicamento 

concomitante, aumenta linearmente com a dose, ainda não há relação clara entre a 

resposta clínica e a concentração de LTG (BESAG, 1998). Contudo, as evidências 

recentes tem demonstrado que a incidência de toxicidade aumenta 

significativamente com concentrações plasmáticas acima do limite superior 

recomendado (15 mg/L) (PATSALOS et al., 2008). 

Várias características da LTG sugerem que sua utilização pode ser otimizada 

com a monitorização terapêutica, pois esse fármaco apresenta grande variação 

interindividual (dose versus concentração plasmática), e elevada possibilidade de 

alterações significativas na concentração plasmática devido aos diversos fatores 

previamente citados que influenciam a concentração plasmática deste FAE, tais 

como idade, gestação e interações medicamentosas (PATSALOS et al., 2008; 

BENTUÉ-FERRER; TRIBUT; VERDIER, 2010). 

A variação na farmacocinética da LTG provocada pelos fatores apresentados 

anteriormente sugere que este seja um fármaco indicado para o monitoramento 

terapêutico individualizado (JOHANNESSEN, TOMSON, 2006).  Diante desses 

fatores que modificam a concentração plasmática da LTG, torna-se necessário 
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mapear e conhecer os níveis séricos dos pacientes com epilepsia que utilizam a 

LTG, buscando correlacionar esses valores com seus efeitos clínicos (BENTUÉ-

FERRER; TRIBUT; VERDIER, 2010). 

Os estudos populacionais de farmacocinética permitem identificar os fatores 

relacionados com a alteração da concentração plasmática, e quando esses 

provocam alterações significativas no efeito terapêutico do fármaco a dose pode ser 

modificada de forma individualizada para os pacientes. Além disso, os estudos 

populacionais relacionados à farmacocinética da LTG são escassos e há muita 

controvérsia com relação à necessidade de monitorização desse FAE, diante disso 

torna-se necessário a investigação sobre os fatores associados à alteração na 

concentração plasmática da LTG e aos efeitos dessas alterações na prática clínica, 

sobretudo em pacientes com epilepsia refratária que normalmente estão expostos à 

associação de dois ou mais FAE (KHINCHI et al., 2008; RIVAS et al., 2008). 

Outro fator que evidencia a necessidade de monitorização da concentração 

plasmática de LTG no âmbito do sistema público de saúde é a intercambialidade 

terapêutica que ocorre devido à forma de aquisição dos medicamentos preconizada 

pela legislação federal brasileira (BRASIL, 1993), visto que a aquisição de 

medicamentos no SUS se dá por meio de processo licitatório, onde os vencedores 

geralmente alteram a cada licitação realizada, fazendo com que o paciente receba, a 

cada período, medicamentos fabricados por diferentes laboratórios farmacêuticos 

durante o tratamento, o que pode alterar a concentração plasmática da LTG e o 

controle das crises epilépticas, conforme evidenciado no estudo realizado por 

Girolineto e colaboradores (2010). 

Isso evidencia a relevância desse trabalho científico, frente à necessidade de 

melhoria da qualidade de vida do paciente com epilepsia refratária, que depende 

principalmente da habilidade da equipe de saúde em encontrar um tratamento 

farmacológico eficaz, conseguindo respostas clínicas satisfatórias com a utilização 

das menores doses possíveis de FAE, e consequentemente reduzindo a ocorrência 

das reações adversas (GILLIAM et al., 2004; PERUCCA; KWAN, 2005). 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. CONCLUSÕES 
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Os resultados obtidos no presente estudo permitem concluir que: 

 

• Os pacientes com epilepsia refratária apresentaram elevada prevalência de 

uso de politerapia (97% dos pacientes utilizaram dois ou mais FAE), e a maioria 

(61%) fazia uso de três FAE, sendo que o esquema mais utilizado foi LTG, CBZ e 

CLB; 

• A prevalência de pacientes com concentrações plasmáticas de LTG abaixo do 

intervalo de referência preconizado foi elevada (29%); 

• Quase metade dos pacientes (45%) utilizaram doses mg/kg/dia de LTG 

abaixo do recomendado; 

• A concentração plasmática de LTG apresentou associação com a dose 

(mg/kg/dia) utilizada pelos pacientes (p = 0,0096) e foi influenciada de forma 

significativa pelos FAE de primeira geração (p< 0,01), sendo a PHT e a CBZ os FAE 

com maior influência sobre a redução da concentração plasmática de LTG;  

•  A concentração plasmática de LTG não apresentou correlação significativa 

com a presença de eventos adversos, com a adesão ao tratamento medicamentoso 

e com a frequência de crises epilépticas; 

• Observou-se elevada prevalência (60%) de pacientes com problemas 

relacionados à adesão ao tratamento medicamentoso; 

• Em relação ao perfil de eventos adversos, foi observado que 44% dos 

pacientes apresentaram escores AEP elevados, igual ou superior a 45 pontos, 

sendo os eventos adversos mais prevalentes sonolência, dificuldade de 

concentração e problemas de memória; 

• Não se observou diferença significativa entre a média dos escores AEP do 

grupo que apresentou registro de evento adverso no prontuário e o grupo que não 

apresentou registro de eventos no prontuário médico (p = 0,24), sugerindo que os 

eventos adversos relacionados aos FAE são identificados e registrados pelos 

clínicos durante a consulta médica; 

• Os pacientes com epilepsia refratária apresentaram baixos escores em todos 

os domínios relacionados à qualidade de vida (Qolie-31), e este parâmetro 

humanístico apresentou associação inversamente significativa com os eventos 

adversos obtidos pelo AEP (r = -0,69, p< 0,01), sugerindo que quanto maior os 

escores AEP pior será a qualidade desses pacientes; 
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• Frente a esta elevada prevalência de problemas clínicos, humanísticos e 

farmacoterapêuticos identificados entre os pacientes com epilepsia refratária em uso 

de LTG verifica-se a necessidade de implementação de estratégias para otimização 

da farmacoterapia, de forma a promover melhorias na qualidade de vida dos 

pacientes. Neste contexto a implementação de serviços permanentes e efetivos de 

monitorização terapêutica nas unidades de saúde pode ser útil no controle das 

crises epilépticas e para minimização dos eventos adversos; 

 
• Os resultados do presente estudo contribuíram para evidenciar as situações 

clínicas em que a monitorização terapêutica da LTG torna-se racional e necessária 

para otimização da farmacoterapia prescrita. 
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