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Epilepsia

Definição

Epilepsia é uma doença neurológica caracterizada por

hiperexcitabilidade neuronal associadoa à episódios

recorrentes de atividade neuronal sincronizada excessiva

manifestando fenotipicamente como crises convulsivas e em

alguns casos com descargas eletroencefalográficas interictais

sem manifestações clínicas. O termo epilepsia engloba um

número de síndromes diferentes cuja característica principal

é a predisposição para ter crises convulsivas não provocadas.



EPILEPSIA

• as Embora as crises convulsivas específicas

possam ser classificadas de acordo com suas

características clínicas (como por exemplo crises

parciais complexas ou crises convulsivas tônico-

clônico generalizadas), as síndromes epilépticas

podem ser classificadas de acordo com o tipo de

crise convulsiva, presença ou ausência de

anormalidades neurológicas e achados

eletroencefalográficos.



EPILEPSIA

As síndromes epileptiformes podem ser divididas em dois

grandes grupos: as síndromes generalizadas e as síndromes

focais (também chamadas de síndromes localizadas). Nas

síndromes epileptiformes generalizadas, o tipo predominante

de convulsão começa simultanemanente em ambos os

hemisférios cerebrais; muitas formas de síndromes

epileptiformes generalizadas apresentam componente

genético; entretanto na maioria a função neurológica

apresenta-se normal. Nas síndromes epileptiformes parciais,

a convulsão inicia em um foco localizado, embora possa se

espalhar e envolver todo o cérebro.



EPILEPSIA

A epilepsia pode ser considerada como uma doença neurológica

crônica caracterizada por convulsões repetidas (com intervalo >

que 24h), ou por uma convulsão com grande potencial de ser

recorrente. É uma das doenças neurológicas mais comuns,

afetado aproximadamente 50 milhões de pessoas no mundo. A

epilepsia infantil de ausência é um síndrome epileptiforme

generalizado que geralmete se inicia aos 4-8 anos de idade

com crises de ausência e raramente acompanhado de crises

convulsivas tônico-clônico generalizadas. Durante as crises de

ausência, os pacientes olham para um ponto fixo e interrompem

sua atividade normal por alguns segundos, e depois retornam

às atividades normais sem memória do evento. Como essas

crises podem ocorrer dezenas a centenas de vezes ao dia, há o

risco de serem confundidas com déficit de atenção.



EPILEPSIA

A epilepsia pode ser tratada na maioria dos

pacientes com um ou dois fármacos, e esses são

classificados erroneamente como fármacos

anticonvulsivos. O objetivo do tratamento da

epilepsia é evitar a convulsão; o tratamento da

convulsão em si é feito geralmente com

benzodiazepínicos.



Síndrome de Dravet

É uma epilepsia genética da infância caracterizada

por convulsões resistentes a fármacos, muitas vezes

induzidas por febre, e que frequentemente resulta na

deteriorização cognitiva e motora. Estima-se uma

prevalência de 1 em 20 mil nascimentos, com maior

incidência no sexo masculino. Aproximadamente

80% dos casos não estão identificados.



Síndrome de Dravet

É uma doença genética, sendo cerca de 85% dos casos

devido a uma mutação ou deleção do gene SCN1A, que

codifica os canais de sódio que interferem na

excitabilidade dos neurônios. Manifesta-se entre os 5 e

8 primeiros meses de vida em crianças previamente

saudáveis, podendo se apresentar como estado de mal

epiléptico febril, com duração de mais de 20 minutos,

sobretudo nos primeiros anos de vida.



Síndrome de Dravet

Cada criança pode ter até 500 crises por dia, sendo que

em casos mais grave, uma crise pode deixá-la em coma.

O diagnóstico precoce é fundamental e é baseado

em achados clínicos e eletroencefalográficos. No

início o EEG é geralmente normal e as alterações

só surgem mais tarde. O principal objetivo do

tratamento é reduzir a frequência das crises e

prevenir a ocorrência do estado de mal epiléptico.



Síndrome de Lennox-Gastaut

É uma forma grave de epilepsia generalizada,

muitas vezes acompanhadas de atraso no

desenvolvimento e alterações psicológicas e

comportamentais, que surge especialmente durante

a infância, mas frequentemente entre o segundo e

sexto ano de vida, raramento após os dez anos de

idade e excepcionalmente na vida adulta.



Síndrome de Lennox-Gastaut

Estima-se que aproximadamente 5% das crianças

epilépticas sejam portadoras desta síndrome, sendo

mais comum em indivíduos do sexo masculino.
Embora alguns portadores desta patologia aparentem

serem perfeitamente normais anteriormente ao

surgimento das convulsões, outros já demonstram

alguma forma de epilepsia, como a síndrome de West,

observada em 20% dos pacientes com SLG.



Síndrome de Lennox-Gastaut

As convulsões causadas por esta síndrome

costumam ser resistentes aos tratmentos. Todavia

isso não significa que o tratamento não é útil.



Trtamento da Epilepsia

O objetivo do tratamento da epilepsia é que o

paciente não apresente mais crises convulsivas, e

com mínimos efeitos colaterais e eventos adversos.

Apesar da introdução de numerosos fármacos nas

últimas duas décadas, as crises convulsivas

permancem refratárias em aproximadamente um

terço dos pacientes, indicando a necessidade

premente de novas terapias



Tratamento da Epilepsia

A monoterapia é o padrão tido como ouro para epilepsias

recentemente diagnosticadas, com a possibilidade de uma

segunda monoterapia caso a primeira não tenha apresentado

sucesso terapêutico. A escolha terapêutica é baseada no

síndrome epiléptico (etiologia), das características das

crises convulsivas (focais ou generalizadas), características

dos pacientes (sexo, idade, comorbidades) assim como

características do fármaco (eficácia, segurança,

tolerabilidade, farmacodinâmica e farmacocinética). .



Tratamento da Epilepsia

Eventualmente, é necessário o emprego de politerapia para

o controle de crises convulsivas em epilepsias resistentes a

fármacos, e portanto efeitos sinérgicos farmacodinâmicos e

farmacocinéticos devem ser considerados. O objetivo da

politerapia é o de aumentar a eficácia com a combinação de

fármacos anti-epilépticos que tenham mecanismos de ação

distintos e reduzir os eventos adversos evitando combinar

fármacos com mecanismos de ação similares,

particularmente fármacos mais antigos que apresentam

características farmacocinéticas não favoráveis .



Fenobarbital

Introduzido na clínica para tratamento de epilepsia em

1912, após a introdução do barbital (ácido 5,5-dietil

barbitúrico) em 1903. O ácido barbitúrico per se não tem

atividade no sistema nervoso central, possivelmente devido

à sua baixa lipofilicidade comparado com os seus derivados

alquil e aril, conhecidos como barbitúricos. O uso de

barbitúricos na prática médica como fármacos anti-

epilépticos começou com Hauptmann (1912), que observou

que a administração do fenobarbital em um paciente com

epilepsia reduziu a incidência de crises convulsivas. .



Fenobarbital

As várias meta-análises feitas comparando o

fenobarbital com outros fármacos anti-epilépticos

como fenitoína e carbamazepina não indicaram

diferença significativa em relação à eficácia.

Revisão sistemática avaliando a incidência de

eventos adversos no sistema nervoso central

causados por fenobarbital e comparando com ácido

valpróico, carbamazepina e fenitoína não

demonstrou diferença significativa entre os grupos .



Fenobarbital

O fenobarbital ainda é bastante utilizado como fármaco

anti-epiléptico predominantemente em países em

desenvolvimento (mas também em países

desenvolvidos) devido ao seu baixo custo, amplo

espectro de ação e facilidade de uso. Entretanto, seu

uso vem diminuindo com o passar de tempo, talvez não

tanto por suas limitações, mas porque suas vantagens

não são promovidas comercialmente, fenômeno esse

inevitável com fármacos antigos.

.



Ácido Valpróico

É um derivado do ácido valérico (naturalmente

produzido pela Valeriana oficinalis) sintetizado no

século XIX (Burnton, 1882; Figura abaixo). Por

aproximadamente um século foi considerada uma

molécula inerte, utilizada como solvente para

compostos orgânicos. Entretanto, em 1963 durante um

estudo avaliando várias moléculas com potencial anti-

convulsivante, verificou-se que as mesmas eram ativas

quando dissolvidas em ácido valpróico em um modelo

animal de epilepsia.





Canabidiol

É um canabinóide que é um constituinte natural da

Cannabis sativa, mas também pode ser sintetizado. No caso

do 9-Δ tetrahidrocanabinol a atividade anti-convulsiva

aparenta estar relacionada à sua ação de agonista parcial no

receptor CB1, o qual também está primariamente envolvido

na expressão dos efeitos psicoativos. Já o canabidiol não

apresenta efeitos psicoativos e tem baixa afinidade pelos

receptores canabinóides CB1 e CB2 e acredita-se que seu

efeito anti-convulsivo seja mediado por outros mecanismos.



Canabidiol

Após a administração de canabidiol 400 mg por via oral em

voluntários sadios, o Tmax observado variou entre 1.5-3 h. A

biodisponibilidade é muito baixa, variando entre 6-10% devido

ao extenso metabolismo de primeira passagem. O canabidiol é

fortemente ligado às proteína plasmáticas (>99%) e

metabolizado pelos CIP3A4 e CIP2C19, além de glucoronil

transferases. A eliminação do canabidiol apresenta um padrão

bifásico, tendo uma meia-vida inicial de 6 h associada ao

processo de distribuição; devido a sua alta lipofilicidade, o

canabidol é amplamente distribuído nos tecidos e liberado

lentamente, resultando numa meia-vida de eliminação de

aproximadamente 24 h.



Canabidiol

• O volume aparente de distribuição do canabidiol

varia entre 20963-42849 LEm estudos conduzidos

com enzimas hepáticas, o canabidiol inibiu as

atividades dos CIP1A1, CIP1A2, CIP2D6, CIP3A4 e

CIP2C19, indicando potencial de interação

farmacocinética com outros fármacos anti-

epilépticos. O canabidiol é eliminado essencialmente

nas fezes, com discreto clearance renal.





Canabidiol

Ensaio clínico duplo-cego, randomizado, controlado com

placebo, avaliou a eficácia de canabidiol (20 mg/kg/dia,

fracionado em duas administrações) em 120 pacientes com

diagnóstico de síndrome de Dravet (idade média 9.8 anos

de idade, faixa de 2.3 a 18.4 anos). Todos os pacientes

tiveram pelo menos quatro convulsões nas quatro semanas

antecedentes ao tratamento e estavam utilizando outros

fármacos anti-epilépticos (clobazam em 65% dos casos). A

duração do tratamento foi de 14 semanas, incluindo duas

semanas iniciais de titulação da dose.







Reações Adversas

Eventos adversos foram observados em 75% dos

pacientes tratados com canabidiol e 36% no grupo

placebo. Os eventos adversos mais comuns foram:

sonolência, diarréia e redução do apetite e

apareceram na sua maior parte nas primeiras duas

semanas de tratamento. A dose inicial recomendada

é de 5 mg/kg/dia fracionada em duas tomadas e

podendo ser aumentada em 5 mg/kg/semana até o

máximo de 20 mg/kg/dia.

.


























