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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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ABSTRACT 
 

Baldoni, A. O. Refractory Epilepsy and Lamotrigine: Therapeutic Drug 
Monitoring and Clinical results in outpatients. 2013. 99p. Thesis (Doctoral). 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2013.  
 
Introduction: The pharmacological treatment is the first choice for the treatment of 
epilepsy and about 40% of patients are not responding to monotherapy. Therefore 
these require two or more antiepileptic drugs (AED) for better control of seizures. In 
this clinical situation, lamotrigine (LTG) is the AED of second generation most used in 
combination with other AED. Objective: To analyze the demographic, 
pharmacoepidemiological, clinical and laboratorial profile of patients with refractory 
epilepsy using LTG, as well as, to analyze the rationality of LTG therapeutic 
monitoring. Casuist and Methods: This observational and cross-sectional study was 
conducted on 75 adult outpatients with refractory epilepsy in use of LTG attended at 
the Ambulatory of epilepsy difficult to control (AEDC) of the Ribeirão Preto Medical 
School University Hospital (HCFMRP-USP). The patients were invited between May 
2011 to April 2012.  The clinical variables analyzed by questionnaire were quality of 
life (Quality of Life in Epilepsy - QOLIE-31), adverse event profile (AEP - Adverse 
Events Profile) and medication adherence (Morisky-Green). The sociodemographic 
and pharmacotherapeutic variables were collected through medical records. In 
addition, it was performed plasma concentration of LTG and of the first generation 
AED. To test the hypotheses the significance level was set at α = 0.05, and a 
confidence interval of 95%. The study was approved by the Research Ethics 
Committee of HCFMRP-USP. Results and Discussion: It was observed high 
prevalence of use of polytherapy (97%), 29% of patients had LTG plasma 
concentrations below the recommended reference range (<2.5 mg / L), 45% used 
doses mg/kg/day lower than recommended, and 60% were not adherent to 
medication. The first generation AED influenced significantly in the LTG plasma 
concentration (p <0.01). The LTG dose (mg/kg/day) used by patients presented 
positive association with LTG plasma concentration (p = 0.0096). The most prevalent 
adverse events were somnolence and difficulty concentrating. Low scores were 
observed in all subscales related to quality of life (QOLIE-31), suggesting significant 
harm of this humanistic parameter among patients with refractory epilepsy. The 
quality of life was associated inversely with adverse events obtained by AEP (r = -
0.69, p <0:01). Conclusion: Patients with refractory epilepsy using LTG had high 
prevalence of clinical, humanistic and pharmacotherapeutic problems, which 
demonstrates the need to implement strategies for optimization of pharmacological 
treatment, such as, implementation of permanent and effective therapeutic 
monitoring of LTG in health services. 
 
Keywords: Lamotrigine, Refractory Epilepsy, Therapeutic Drug Monitoring. 
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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 
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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).  



Introdução  |  5 

 

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). 
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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). 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. OBJETIVOS 
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2.1. Objetivo Geral 
 

Analisar o perfil sociodemográfico, farmacoepidemiológico, clínico e 

laboratorial dos 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-SP (HC-FMRP), bem como verificar a 

racionalidade da monitorização terapêutica da LTG.  

 

 

2.2. Objetivos específicos  
 

• Identificar o perfil farmacoepidemiológico dos pacientes com epilepsia 

refratária em uso de LTG; 

• Avaliar as concentrações plasmáticas da LTG correlacionando esses 

resultados com as doses prescritas, a frequência de crises epilépticas, a presença 

de eventos adversos, a adesão ao tratamento medicamentoso e ao peso corporal 

dos pacientes. 

• Avaliar a adesão ao tratamento medicamentoso e analisar a associação com 

a concentração plasmática, com o número de FAE utilizados, com a presença de 

comorbidades e a frequência de crises epilépticas; 

• Analisar a associação entre o método indireto de avaliação da adesão ao 

tratamento medicamentoso (Morisky-Green) e o método direto de monitorização 

terapêutica da LTG; 

• Avaliar a qualidade de vida dos pacientes com epilepsia refratária e verificar 

a associação com os eventos adversos identificados; 

• Analisar e comparar a associação entre os registros de eventos adversos no 

prontuário médico e os eventos adversos identificados por meio de um questionário 

estruturado; 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 
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3.1. Delineamento e local do estudo 
 

O estudo foi realizado junto ao Ambulatório de Epilepsia de Difícil Controle 

(AEDC) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (HC-FMRP-USP), o qual se localiza no município de 

Ribeirão Preto-SP.  

O HCFMRP-USP é um hospital de referência para atendimentos de alta 

complexidade, o qual atende usuários de municípios da região, de outros Estados e 

países, e dispõe de três unidades gerais de atendimentos: o HC-Campus, o 

Hemocentro e a Unidade de Emergência, que fica situada na área central da cidade. 

Este complexo hospitalar realiza diariamente cerca de 2500 consultas, 60 cirurgias, 

90 internações e aproximadamente 6 mil exames laboratoriais.  Devido às suas 

características de hospital de referência para atendimentos complexos, os 

atendimentos não são restritos para pacientes de Ribeirão Preto e região, sendo 

atendidos pacientes provenientes de vários estados brasileiros (HC-FMRP-USP, 

2013).   

O AEDC constitui uma das unidades de atendimento ambulatorial e esta 

localizado no HC-Campus. Esta unidade atende exclusivamente pacientes com 

idade igual ou superior a 18 anos de idade que possuem epilepsia refratária. O 

atendimento nesta unidade é realizado semanalmente, todas as quartas-feiras no 

período vespertino, sendo atendido em média 45 pacientes/dia (informação pessoal) 

[1]. 

 

 
3.2 Classificação e população do estudo 

 

Este estudo de caráter observacional e transversal foi realizado com os 

pacientes adultos com epilepsia refratária em uso de LTG. Foram convidados todos 

os pacientes acompanhados pelo AEDC e que atendessem aos seguintes critérios 

de inclusão: (i) Idade igual ou superior a 18 anos; (ii) Diagnóstico de epilepsia 

refratária; (iii) Em uso de LTG, em mono ou politerapia, pelo menos por dez dias 

                                                           

1 CIREP - HCFMRP. Informações. Mensagem recebida por andrebaldoni@yahoo.com.br em 06 de 
fevereiro de 2012 
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(período necessário para garantir que as concentrações plasmáticas da LTG estejam 

no estado de equilíbrio e  (iv) Concordar e assinar o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE). Os critérios de exclusão utilizados foram: (i) gestantes; (ii) 

pacientes com evidências de patologia hepática e renal; (iii) pacientes com contatos 

telefônicos inexistentes e (iv) paciente com concentração plasmática de LTG não 

detectável . 

A seleção dos pacientes foi realizada no período de 02 de maio de 2011 a 30 

de abril de 2012, sendo que, as dificuldades relacionadas ao reduzido número de 

pacientes que atendessem aos critérios de inclusão pré-estabelecidos e as 

dificuldades inerentes à aceitação em participar da pesquisa inviabilizou a utilização 

de uma amostragem sistemática e/ou plano particular de amostragem.  

Dessa forma, o tamanho da amostra foi determinado por amostragem não 

probabilística de conveniência (MEDRONHO et al., 2003), sendo que a quantidade 

de pacientes incluída no estudo foi definida por saturação dos convites. Os convites 

para inclusão foram realizados até o momento em que os pacientes a serem 

convidados já haviam sidos incluídos na pesquisa ou já haviam recusado o convite, 

sendo que a saturação ocorreu 12 meses após a inclusão do primeiro paciente. A 

identificação destes pacientes foi realizada por meio do banco de dados de recusas 

construído durante a realização da pesquisa. 

 

 

3.3. Comitê de Ética em Pesquisa 
 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMRP-USP, 

na 314° reunião ordinária realizada em 08/11/2010, cujo número do processo é 

8791/2010 (Anexo 1). 

 

 

3.4. Protocolo experimental 
 

A identificação dos pacientes com consultas médicas agendadas no AEDC foi 

realizada através da planilha de controle da equipe de enfermagem, localizada no 

balcão 3 dos ambulatórios do HCFMRP-USP. Posteriormente, com o número de 

registro individual dos pacientes, foi possível identificar os usuários de LTG, assim 



Casuística e Métodos  |  24 

 

como seu contato telefônico, utilizando o banco de dados do sistema de prescrição 

eletrônica do HCFMRP-USP. O convite para participação no estudo foi realizado 

através de contato telefônico aproximadamente uma semana antes da consulta 

médica. Os pacientes que aceitaram participar do estudo foram orientados com 

relação à coleta de sangue, que seria realizada pela equipe de enfermagem anterior 

a consulta médica. As orientações fornecidas aos pacientes para realização da 

coleta de sangue (monitorização terapêutica) foram jejum de 8 horas, horário da 

coleta (entre 6:30 e 9:00 horas), utilizar o(s) medicamento(s) somente após a coleta 

de sangue (para obter a concentração plasmática no vale). Além disso, foram 

orientados sobre o preenchimento dos instrumentos de pesquisa que seriam 

aplicados por um dos dois pesquisadores do estudo, os quais foram treinados e 

capacitados para evitar possíveis vieses de coletas (Figura 2). 

Após a coleta de sangue e o preenchimento dos questionários, realizou-se a 

análise dos prontuários médicos para obtenção de informações clínicas e 

laboratoriais, descritas posteriormente. 
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Figura 2. Fluxograma de inclusão e coleta de informações dos pacientes adultos 
com epilepsia refratária em uso de lamotrigina atendidos no AEDC do HCFMRP-
USP no período de maio/2011 a abril/2012 (n=75). 
*Orientações fornecidas aos pacientes para realização da coleta de sangue (monitorização 
terapêutica): jejum de 8 horas, horário da coleta (entre 6:30 e 9:00 h), utilizar o(s) medicamento(s) 
somente após a coleta de sangue (para obter a concentração plasmática no vale). 
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3.5. Variáveis do estudo 
 

A coleta das variáveis sociodemográficas, clínicas, farmacoepidemiológicas e 

laboratoriais foi realizada nos prontuários médicos, no banco de dados eletrônico do 

HCFMRP-USP ou através dos instrumentos preenchidos durante o atendimento 

farmacêutico.  

 

3.5.1. Variáveis sociodemográficas 

 

As variáveis sociodemográficas de interesse foram: 

• Idade: coletada junto ao banco de dados eletrônico do HCFMRP-USP e confirmada 

durante a entrevista com o paciente; 

• Gênero: coletada junto ao banco de dados eletrônico do HCFMRP-USP; 

• Peso corporal: obtida durante a análise do prontuário do paciente. Foi considerada 

a medida realizada no dia da entrevista. Quando indisponível nesta data, utilizou-se 

o peso corporal registrado em data mais próxima da coleta de informações.  

 

3.5.2. Variáveis Clínicas 

 

Para obtenção de dados clínicos utilizou-se fontes de informações primárias 

(questionários padronizados e validados) e secundárias (registros em prontuários 

médicos). As informações obtidas por meio de fontes primárias foram: 

• Eventos adversos aos medicamentos segundo o questionário Adverse 

Events Profile Questionnaire (AEP) (Anexo 2). O AEP foi desenvolvido para se 

avaliar quantitativamente os eventos adversos dos FAE mais frequentemente 

referidos pelos pacientes (BAKER et al., 1997), sendo validado no Brasil por Martins 

et al (2011).  Este questionário possui 19 itens que correspondem a diferentes 

eventos adversos, sendo dificuldade de equilíbrio, cansaço, inquietação, 

agressividade, nervosismo e/ou agitação, dor de cabeça, perda de cabelo, 

problemas de pele, diplopia ou ambliopia, embrulho no estômago, problemas na 

boca ou gengiva, tremor nas mãos, ganho de peso, tontura, sonolência, depressão, 

problemas de memória, perturbações do sono, dificuldade para pensar de modo 

claro e dificuldade para falar. Cada um desses itens apresenta uma escala que varia 

de um a quatro pontos para os escores da frequência dos eventos adversos (1 = 
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nunca; 2 = raramente; 3 = algumas vezes; 4 = sempre ou frequentemente) (GILLIAM 

et al., 2004).  O escore total varia de 19 a 76 pontos, sendo que valores maiores 

refletem maior frequência de eventos adversos. 

Frente à diversidade de conceitos existentes relacionados aos efeitos 

indesejados dos medicamentos, é relevante destacar que no presente estudo serão 

avaliados os eventos adversos aos medicamentos, que é considerado “qualquer 

ocorrência médica desfavorável, que pode ocorrer durante o tratamento com um 

medicamento, mas que não possui, necessariamente, relação causal com esse 

tratamento” (OMS, 2002). Segundo a RDC 04/09, as suspeitas de reações adversas 

aos medicamentos e as intoxicações relacionadas aos medicamentos estão 

incluídas deste conceito (BRASIL, 2009b). Portanto este é o conceito mais 

adequado aos objetivos e às metodologias a serem utilizados no estudo para 

identificação dos efeitos indesejados dos medicamentos. 

 

• Qualidade de vida segundo o questionário Quality of Life in Epilepsy-31 

(Qolie-31) (Anexo 3). O Qolie-31 é um instrumento específico eestruturado para a 

avaliação da qualidade de vida em pacientes com epilepsia, sendo a escala mais 

utilizada mundialmente, tendo sido traduzido e validado para o francês, alemão, 

espanhol, italiano e para português do Brasil por Da Silva et al (2007). O 

questionário inclui um item sobre o estado de saúde geral e 30 itens subdivididos em 

sete domínios: preocupação com as crises (cinco itens), bem-estar emocional (cinco 

itens), energia/fadiga (quatro itens), funcionamento social (cinco itens), 

funcionamento cognitivo (seis itens), eventos adversos dos medicamentos(três itens) 

e qualidade de vida em geral (dois itens). O paciente deve respondê-lo com base na 

percepção da sua qualidade de vida nas últimas quatro semanas. O escore total 

varia de zero a 100 pontos, sendo que os valores maiores refletem melhor qualidade 

de vida. 

 É importante ressaltar que este questionário possui questões complexas, 

sendo que na maioria das vezes torna-se difícil obter respostas fidedignas, 

sobretudo de pacientes com comorbidades cognitivas. Sendo assim, os instrumentos 

respondidos de forma incompleta e os que tiveram respostas influenciadas pelo 

cuidador/acompanhante foram excluídos da análise dos resultados para se evitar 

vieses de informação.  
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• Adesão ao do tratamento medicamentoso segundo o teste de Morisky-Green 

(MORISKY et al., 1986) (Anexo 4). O teste de Morisky-Green é um método indireto 

utilizado para avaliar a adesão à farmacoterapia prescrita. O teste contem quatro 

perguntas, cujas respostas apresentam duas alternativas (sim ou não). A pontuação 

consiste em um ponto para respostas “não” e zero ponto para resposta “sim”. O 

escore total varia de zero a quatro pontos, sendo que valores maiores refletem 

melhor grau de adesão a farmacoterapia (MORISKY et al., 1986; SHALANSKY et al., 

2004). Além disso, este instrumento permite dividir a adesão em duas categorias, 

visto que as duas primeiras questões avaliam a não adesão não intencional, 

enquanto que as questões três e quatro avaliam a não adesão intencional 

(SEWITCH et al., 2003).  

Sabendo-se das diferenças conceituais entre os diversos termos existentes 

na literatura que remetem a adesão ao tratamento farmacológico (OBRELI-NETO et 

al., 2012), vale destacar, que no presente estudo foi considerado aderente o 

paciente com pontuação máxima no teste de Morisky-Green.  

Para obtenção das demais informações clínicas utilizou-se as fontes 

secundárias (registros dos prontuários médicos). Dessa forma, foram coletas as 

seguintes variáveis:  

• Diagnóstico da epilepsia contendo tipo de crise e síndrome epiléptica; 

• Frequência de crises epilépticas; 

• Exame físico e neurológico (eletroencefalograma); 

• Comorbidades médicas;  

• Evidências de alterações de função hepática e renal (alterações nos exames de 

uréia, creatinina e transaminases hepáticas); 

• Eventos adversos. 

 

3.5.3. Variáveis farmacoepidemiológicas 

 

As variáveis farmacoepidemiológicas coletadas foram: 

 • Tratamento farmacológico prescrito (medicamentos e posologia): esta informação 

foi obtida junto ao prontuário médico do paciente e confirmada durante a entrevista; 

• Presença de fármacos indutores e inibidores do metabolismo da LTG. Para a 

análise descritiva e analítica, os medicamentos utilizados pelos entrevistados foram 

categorizados em quatro grupos (JOHANNESSEN, LANDMARK, 2010): 
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1. Monoterapia: Pacientes que utilizam apenas LTG ou FAEs que não interferem 

na concentração plasmática de LTG (benzodiazepínicos, TPM ≤ 200 mg / dia,  OXC, 

GBP e VGB); 

2. Indutores: Pacientes em uso de LTG juntamente com fármacos indutores 

enzimáticos (CBZ, PHT, PB e TPM > 200 mg/dia); 

3. Inibidores: Pacientes em uso de LTG juntamente com fármacos inibidores 

enzimáticos (VPA); 

4. Indutores + Inibidores: Pacientes em uso de indutores e inibidores 

enzimáticos concomitantemente. 

• Comparação entre os esquemas terapêuticos: analisou-se o “drug load” de cada 

paciente, que corresponde à análise da discrepância entre a Dose Diária Prescrita 

(PDD) e a Dose Diária Definida (DDD) pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 

2012).  

A DDD é a dose diária média de manutenção utilizada para o tratamento de 

sua indicação principal, sendo que a PDD é a dose diária de um fármaco que é 

prescrita ao paciente. Enquanto que a DDD é uma dose fixa definida pela OMS, a 

PDD é definida pelo prescritor, podendo variar de acordo com a necessidade clínica 

de cada paciente, respeitando os intervalos terapêuticos (OMS, 2003b). O valor da 

DDD de cada fármaco pode ser consultado no site da OMS, o qual encontra-se 

disponível em http://www.whocc.no/atcddd (OMS, 2012). A DDD dos FAE estão 

apresentadas na tabela 2. 

 
Tabela 2. Doses Diárias Definidas (DDD) dos fármacos antiepilépticos (FAE) 
segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2012). 

Fármaco DDD (mg)  Fármaco DDD (mg) 

Carbamazepina 1000  Oxcarbazepina 1000 

Clobazam 20  Pregabalina 300 

Clonazepam 08  Primidona 1250 

Diazepam 10  Tiagabina 30 

Etossuximida 1250  Topiramato 300 

Fenitoína 300  Valproato 1500 

Fenobarbital 100  Vigabatrina 2000 

Gabapentina 1800  Zonisamida 200 

Lamotrigina 300    
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A relação entre estas duas variáveis é útil quando se pretende analisar o perfil 

de consumo de medicamentos, uma vez que a análise da discrepância substancial 

entre PDD e DDD contribui na estimativa da complexidade do esquema terapêutico 

de determinada morbidade, o qual deve ser considerado em estudos de utilização de 

medicamentos (OMS, 2003b). 

O cálculo desta relação é realizado por meio da razão entre a PDD e a DDD. 

Por exemplo, se um paciente utiliza 600mg/dia de LTG e sabendo-se que a DDD da 

LTG é de 300 mg/dia, a relação PDD/DDD é igual a 2 (=600/300). Em adição, se o 

paciente utilizar outro(s) FAE, o valor PDD/DDD total é calculado através da soma 

dos valores das relações PDD/DDD de cada FAE utilizado. 

 

3.5.4. Variáveis laboratoriais 

 

As variáveis laboratoriais analisadas no estudo foram os resultados da 

monitorização terapêutica da LTG e dos FAE de primeira geração.  

• Monitorização terapêutica da LTG: foi realizada no Laboratório de 

Toxicologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP-

USP), que é um centro colaborador do AEDC. Para esta monitorização utilizou-se a 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE), segundo as condições validadas 

por Barbosa e Mídio (2000). Os recursos financeiros necessários para esta 

monitorização foram custeados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (MCT/CNPq) por meio do 

edital n°. 014/2010 – Universal. 

• Monitorização terapêutica dos FAE de primeira geração (CBZ, VPA, PHT e 

PB): foi realizada no Laboratório de Análises Clínicas do HCFMRP-USP, utilizando-

se o método de Imunofluorescência Polarizada (IFP).  

Todas as amostras foram coletadas no dia da consulta médica, no período da 

manhã, em jejum de 8h, antes do paciente receber a primeira dose diária 

(concentração na região de vale). Os valores de referência utilizados estão 

apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3. Valores de referência da concentração plasmática dos fármacos 
antiepilépticos (PATSALOS et al., 2008). 

Valores de Referências Fármaco 
 (mg/L)  (mmol/L) 

Carbamazepina 04 – 12 20 - 50 

Fenitoína 10 – 20 40 - 80 

Fenobarbital 10 – 40 50-130 

Lamotrigina 2,5 – 15 10 - 60 

Valproato 50 – 100 300 - 700 

 

 

3.6. Análise estatística 
 

A parte analítica do estudo foi realizada para testar a associação entre as 

variáveis clínicas, demográficas, farmacoepidemiológicas e laboratoriais. Para a 

realização da análise estatística as variáveis foram categorizadas, sendo que para 

as variáveis contínuas utilizou-se a mediana dos valores obtidos como ponto de 

corte, exceto para variáveis que apresentam valores com alguma representação na 

prática clínica, como o AEP, em que valores iguais ou superiores a 45 pontos é um 

indicador de toxicidade, necessitando de possível intervenção do clínico (GILLIAM et 

al., 2004) (Tabela 4). 

A análise de covariância (ANCOVA) com ajustes para o gênero, idade e peso 

corporal foi utilizada para comparação das médias da concentração plasmática de 

LTG entre esquemas terapêuticos designados na Tabela 4. As comparações 

pareadas foram realizadas utilizando a correção de Bonferroni. Grupos com tamanho 

amostral reduzido (n ≤ 2) não foram incluídos na comparação, devido à ausência de 

representatividade. Além disso, a ANCOVA permitiu a comparação entre as médias 

de concentração plasmática de LTG dos diferentes esquemas terapêuticos versus os 

escores AEP. 

O modelo múltiplo de regressão linear foi utilizado para verificar a associação 

entre a concentração plasmática de LTG (variável dependente do estudo) e as 

variáveis independentes de interesse, como idade, peso corporal, dose de LTG 

(mg/kg/dia), frequência de crises epilépticas, escore AEP, escore de Morisky-Green 

(adesão a farmacoterapia) e registro de evento adverso no prontuário médico. Esta 
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análise foi realizada considerando todas as concentrações plasmáticas deste estudo 

e também foi realizada separadamente considerando apenas o grupo dos indutores 

enzimáticos. O reduzido tamanho amostral dos demais esquemas terapêuticos 

(monoterapia, inibidores e indutores + inibidores) inviabilizou a realização de 

análises separadas por grupos. A variável dependente foi convertida em uma escala 

de logaritmos com base 10 para que os resíduos atendessem ao pressuposto de 

normalidade. 
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Tabela 4. Categorias das variáveis do estudo utilizadas para a análise estatística. 
Variável Categorias estabelecidas 

Esquema farmacoterapêutico Monoterapia* 
Indutor 
Inibidor 
Indutor + Inibidor 

Dose diária de LTG <500 mg/dia  
> 500 mg/dia   

Dose de LTG ajustada por peso corporal < 5,0 mg/Kg/dia 
> 5,0 mg/kg/dia (dose máxima recomendada em monoterapia ou em uso de VPA) 

Frequência de crises epilépticas < 1,0 crise/mês 
 > 1,0 crises/mês 

Escore AEP < 45 pontos 
> 45 pontos (Valor considerado relevante para possível intervenção) 

Idade do paciente (anos) < mediana da idade  
> mediana da idade 

Peso corporal do paciente (Kg) < mediana do peso corporal 
> mediana do peso corporal 

Escore de Morisky-Green (Adesão a farmacoterapia) Aderente (4 pontos)  
Não aderente (0 a 3 pontos) 

Registro de evento adverso no prontuário Sim 
Não 

Concentração plasmática de LTG (para analisar associação com 
Morisky-Green) 

< 2,5 mg/L 
 > 2,5 mg/L (Limite inferior de referência) 

Concentração plasmática de LTG (para analisar associação com 
eventos adversos) 

Abaixo do intervalo terapêutico (< 2,5 mg/L) 
Dentro do intervalo terapêutico (2,5 a 15,0 mg/L) 
Acima do intervalo terapêutico (> 15,0 mg/L)  

Número de FAE total utilizado  = 1 FAE/dia 
> 1 FAE/dia 

Presença de comorbidades Sim 
Não 

Utilização de farmacoterapia para outras comorbidades Sim 
Não 

PDD/DDD total  < mediana 
> mediana 

*Monoterapia neste caso se refere à ausência de indutores e/ou inibidores enzimáticos que poderiam interferir sobre a concentração plasmática de 
lamotrigina; LTG: lamorigina; VPA: valproato; AEP: Adverse Events Profile; FAE: Fármaco antiepiléptico; PDD: Dose Diária Prescrita; DDD: Dose Diária 
Definida.
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Este modelo de regressão também foi utilizado para analisar a associação entre 

a PDD/DDD total (fixada como variável dependente) e as variáveis independentes de 

interesse, como idade, peso corporal, escore AEP e registro de evento adverso no 

prontuário médico. Os coeficientes de determinação (R2) foram obtidos através da razão 

entre a soma de quadrados da regressão e a soma de quadrados total, e este valor 

mensura o percentual da variabilidade da variável dependente explicada pelo conjunto 

de variáveis independentes inseridas no modelo. 

Para analisar a associação entre o registro de evento adverso no prontuário 

médico com o escore AEP e a PDD/DDD total, realizou-se o teste t de Student. Além 

disso, este teste também foi utilizado para verificar a associação entre o registro de 

evento adverso no prontuário médico e os escores do Qolie-31. 

O teste exato de Fisher é útil quando se objetiva testar a associação entre 

duas variáveis de natureza qualitativa. Para realização do teste exato de Fisher, 

todas as variáveis quantitativas foram transformadas em variáveis nominais. Este 

teste foi utilizado para a análise da associação entre o escore de Morisky-Green e as 

variáveis de interesse (número total de FAE utilizado, concentração plasmática de 

LTG [mg/L], presença de comorbidades, utilização de farmacoterapia para outras 

comorbidades, PDD/DDD total e frequência de crises epilépticas). Além disso, foi 

utilizado para a análise da associação entre a presença de registro de evento 

adverso no prontuário médico e os grupos de pacientes com concentração 

plasmática de LTG abaixo, acima e no intervalo terapêutico de referência 

recomendado (2,5 a 15 mg/L). 

Para analisar a associação entre os escores AEP, os escores do Qolie-31 e 

relação PPD/DDD total realizou-se o teste de Correlação de Pearson. O modelo de 

Poisson, com ajuste para superdispersão dos dados, foi utilizado para analisar a 

associação entre o número total de FAE utilizados e as seguintes variáveis de 

interesse: registro de evento adverso no prontuário médico, escore AEP, escore do 

Qolie-31 e frequência de crises epilépticas. Este modelo é útil quando a variável 

dependente é de natureza quantitativa discreta (dados de contagem), não sendo 

conveniente considerá-las de distribuição normal.  

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software SAS (Statistical 

Analysis System), versão 9.2, e o software R, versão 2.15.3. Para testar as hipóteses o 

nível de significância foi fixado em α = 0,05, e intervalo de confiança de 95%. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 



Resultados e Discussão  |  36 

 

4.1. Pacientes incluídos no estudo 
 

No presente estudo foram identificados 840 pacientes que foram atendidos no 

AEDC nos dias em que foram realizadas as entrevistas, sendo que 341 pacientes 

utilizavam LTG, dentre estes 82 aceitaram a participar do estudo, sendo sete 

pacientes excluídos por não estar com a concentração plasmática de LTG no estado 

de equilíbrio e/ou pela não detecção de LTG no plasma, dessa forma, ao final do 

estudo foram incluídos 75 pacientes.  

Conforme recomendado pela iniciativa STROBE (Strengthening the Reporting 

of Observational Studies in Epidemiology) (MALTA et al., 2010), o diagrama de fluxo 

a seguir demonstra a inclusão dos pacientes no estudo (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Diagrama de fluxo de inclusão dos pacientes adultos com epilepsia refratária em 
uso de lamotrigina atendidos no AEDC do HCFMRP-USP no período de maio/2011 a 
abril/2012 (n=75). (AEDC: Ambulatório de Epilepsia de Difícil Controle). 
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Diante deste método utilizado para seleção dos pacientes é relevante 

destacar que é característico de estudos transversais a determinação da população 

por método orientado pelo acaso, que muitas vezes é influenciado por critérios 

geográficos, políticos e administrativos, sobretudo quando se trabalha com uma 

população específica de um determinado serviço de saúde (KLEIN; BLOCH, 2006). 

Neste estudo essas questões interferiram de forma direta na determinação e 

formação da amostra, visto que muitos pacientes ficaram inviabilizados em participar 

da pesquisa devido a questões geográficas, políticas e/ou administrativas, tal como 

dependência de disponibilidade de transporte coletivo do SUS. 

Apesar do potencial viés de seleção da amostragem não probabilística por 

conveniência, este é um tipo de amostragem indicada para descrição e 

caracterização de um grupo de estudo específico em que os elementos da amostra 

são pacientes voluntários em participar de determinada experiência, como pacientes 

de clínicas, hospitais e consultórios médicos respondentes a um questionário ou 

formulário (MEDRONHO et al., 2003).  Ademais, estes tipos de estudos transversais 

permitem a análise de prevalência e associações para geração de hipóteses 

(PASSOS; RUFFINO-NETO, 2005; KLEIN; BLOCH, 2006). 

 

 

4.2. Características clínicas e sociodemográficos dos pacientes 
 

A população do estudo apresenta predomínio de adultos entre 18 e 60 anos 

(97%) e homens (53%). Em média o peso corporal dos pacientes foi de 74 Kg, 

variando de 48 a 145 kg (Tabela 5). Analisando os parâmetros dos quatro grupos 

formados, de acordo com as comedicações utilizadas observa-se que os grupos de 

pacientes apresentaram médias de idade e de peso corporal semelhantes, isso torna 

um fator favorável para as análises do presente estudo, visto que estas variáveis 

sociodemográficas podem interferir em parâmetros farmacocinéticos da LTG 

(LANDMARK et al., 2012), dessa forma reduz-se a possibilidade de influências de 

variáveis de confundimento  durante a análise e interpretação dos  resultados 

(FABBRO, 2005). 
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Tabela 5. Características clínicas e sociodemográficas dos pacientes adultos com 
epilepsia refratária em uso de lamotrigina atendidos no AEDC do HCFMRP-USP no 
período de maio/2011 a abril/2012 (n=75). 

Variável Indutor Inibidor Monoterapia** 
Indutor + 
Inibidor 

Quantidade de pacientes 57 05 10 03 

Número de 

adultos/idosos* 
55/02 05/00 10/00 03/00 

Sexo masculino, n (%) 31 (54%) 03 (60%) 04 (40%) 02 (67%) 

Idade (anos), média (DP) 37,5 (10,6) 31,4 (9,3) 40,2 (14,3) 41,7 (3,2) 

Peso corporal (kg), 

média (DP) 
74,3 (16,9) 68,9 (10,4) 72,8 (23,8) 71,8 (9,5) 

Comorbidades, n (%) 20 (35%) 02 (40%) 05 (50%) 01 (33%) 

* adultos: 18-59 anos; idosos: > 60 anos; ** Monoterapia, neste caso, refere-se à ausência de 
indutores ou inibidores enzimáticos. DP: Desvio padrão 

 

Em se tratando da etiologia da epilepsia verificou-se maior prevalência de 

esclerose mesial temporal (28%) e epilepsia por causas desconhecidas (27%). O tipo de 

síndrome epiléptica mais prevalente foi a focal sintomática (69%), seguida de focal 

criptogênica (23%), indeterminada (7%) e generalizada indeterminada (1%). Em relação 
aos tipos de crises, a maior prevalência foi de crises do tipo parciais complexas (64%) e 

crises tônicas (17%). A elevada prevalência de epilepsia focal sintomática pode ser 

justificada pela indicação clínica principal da LTG, visto que este FAE é uma das 

primeiras opções de escolha no tratamento deste tipo de epilepsia (BETTING et al, 2003). 
Em relação às alterações dos exames físicos e neurológicos, foi observado que 

8% e 16% dos pacientes apresentaram alterações, respectivamente, sendo que, dentre 

as alterações neurológicas o bradipsiquismo foi a mais prevalente (5,3%). Em relação às 

comorbidades, as mais prevalentes foram hipertensão arterial sistêmica (10,7%), 
distúrbios psiquiátricos em geral (9,3%) e depressão (8,0%). A elevada prevalência de 

comorbidades psiquiátricas nos pacientes com epilepsia refratária também foi observada 

em um estudo realizado com 490 pacientes neste mesmo centro de epilepsia, onde 
foram identificados que 40% dos pacientes diagnosticados com este tipo de epilepsia 

apresentaram algum tipo de comorbidade psiquiátrica (DALMAGRO et al., 2012). 

Apesar das comorbidades psiquiátricas serem prevalentes em pacientes com 

epilepsia, é relevante destacar que a associação de causalidade entre estas 
doenças ainda permanece controversa na literatura. Estudos observacionais 
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demonstram que estas comorbidades são mais prevalentes em pacientes com 
epilepsia refratária de lobo temporal (BRAGATTI et al., 2011).  

Atualmente há diversas hipóteses que tentam justificar a controversa 

existente sobre esta possível associação causal entre a epilepsia e as comorbidades 

psiquiátricas, dentre elas destaca-se as diferenças populacionais e os métodos 
utilizados para avaliar a presença de comorbidades. Outro fator que tem sido 

discutido na tentativa de se estabelecer relações causais é o polimorfismo do gene 

dos receptores de serotonina. Entretanto é relevante considerar que mesmo diante 

destas hipóteses, observa-se que na atualidade, as evidências sobre esta 
associação ainda não são consistentes e novos estudos serão necessários para 

análise desta possível associação (SCHENKEL et al., 2012). 

 

 

4.3. Perfil Farmacoepidemiológico 
 
Em relação ao perfil farmacoepidemiológico dos pacientes incluídos no estudo 

observou-se que os pacientes utilizam de um a quatro FAE, sendo a média de 2,8 

FAE/paciente. A politerapia (uso de dois ou mais FAE) foi identificada em 97% dos 

casos, sendo que a maioria (61%) utilizavam três fármacos, 24% utilizavam dois e 
12% utilizavam quatro FAE para o tratamento da epilepsia refratária.  

Estudos farmacoepidemiológicos realizados com pacientes que possuem 

diferentes tipos de epilepsia evidenciaram média inferior FAE/paciente/dia e 

apresentaram menor prevalência de uso de politerapia, variando de 18 a 45,7% 
(CHEN et al., 2000; HANSSENS et al., 2002; HASAN et al.,2010; LANDMARK et 

al.,2011). Esta elevada prevalência de politerapia (97%), identificada no presente 

estudo, pode estar associada à dificuldade e complexidade do regime terapêutico 

utilizado para tratar os pacientes com epilepsia refratária e à indisponibilidade, no 
Brasil, de novos FAE considerados efetivos para o tratamento da epilepsia refratária, 

como o levetiracetam (LEV). 

Uma revisão sistemática realizada por Bodalia e colaboradores (2013) 

evidenciou que o LEV juntamento com o VPA e a GBP são os FAE que apresentam 
melhor relação eficácia/tolerabilidade em pacientes com epilepsia refratária do tipo focal 

(BODALIA et al., 2013). Um estudo observacional realizado com pacientes adultos com 

epilepsia refratária evidenciou redução na frequência de crises em aproximadamente 

50% dos pacientes após o uso do levetiracetam (TANAKA; TANAKA, 2013), e quando 
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analisado em pacientes pediátricos também observou-se que 72,7% das crianças que 
iniciaram o uso de LEV responderam ao tratamento farmacológico de forma satisfatória 

(KANEMURA et al., 2013).  Dessa forma, pode-se considerar que a ausência deste 

FAE no Brasil pode ser um fator limitante no controle das crises epilépticas e que 

favorece a maior prevalência de associações medicamentosas. Outro fator que 
corrobora com este número reduzido de opções terapêuticas disponíveis no Brasil é o 

limitado número de FAE identificado neste estudo (11) quando comparada com outros 

países (LANDMARK et al., 2007; MALERBA et al., 2010). 

E ainda, frente a esta elevada prevalência de politerapia, é importante considerar 
que ensaios clínicos randomizados não evidenciaram que esquemas de politerapia 

sejam mais efetivos que monoterapias para controle das crises epilépticas 

(REYNOLDS; SHORVON, 1981; BEGHI et al. , 2003). No entanto, a escolha entre a 

monoterapia ou politerapia é uma decisão que dependerá da resposta clínica 
individualizada e da anamnese clínica realizada junto a cada paciente. 

Analisando os esquemas de politerapia do presente estudo, identificou-se que 

a CBZ e o CLB foram os fármacos com maior prevalência de uso, 67% e 65% 

respectivamente. Esse resultado corrobora com a elevada prevalência de pacientes 
com epilepsia do tipo focal, que é a indicação principal da CBZ e da LTG (Figura 4) 

(BETTING et al., 2003).  

 

 
Figura 4. Fármacos antiepilépticos utilizados concomitantemente com a lamotrigina 
pelos pacientes adultos com epilepsia refratária atendidos no AEDC do HCFMRP-
USP no período de maio/2011 a abril/2012 (n=75) (PB: fenobarbital; PHT: fenitoína; CBZ: 
carbamazepina; DZP: diazepam; VPA: valproato; CNZ: clonazepam; CLB: clobazam; VGB: 
vigabatrina; TPM: topiramato; OXC: oxcarbazepina). 

 



Resultados e Discussão  |  41 

 

Apesar da associação de LTG com CBZ ser comum na prática clínica, entre 

adultos e crianças (LANDMARK et al., 2011) é importante ressaltar que esses dois 

FAE apresentam semelhanças farmacodinânicas, e por este motivo a racionalidade 

desta associação é questionada por alguns estudos. Além disso esta associação 

pode aumentar as chances de eventos adversos relacionados a neurotoxicidade, 

tais como sonolência, diplopia e ataxia (BRODIE; SILLS, 2011; STEPHEN; BRODIE, 

2012). Entretanto, frente à dificuldade no controle das crises dos pacientes com 

epilepsia refratária e diante da ausência de outras opções terapêuticas disponíveis 

no Brasil esta associação torna-se, frequentemente, necessária.   

Essas razões previamente discutidas podem refletir, também, sobre a elevada 

prevalência de uso do CLB (65%), visto que quando comparado com outros países, 

a prevalência de uso deste fármaco em pacientes com epilepsia é cerca de 4,5 

vezes menor. Um estudo realizado na Noruega identificou que os benzodiazepínicos 

foram prescritos para apenas 14% dos pacientes com epilepsia (LANDMARK et al. 

2007), em outro estudo realizado na Itália foi observado que a prevalência de uso de 

CLB em pacientes adultos com epilepsia refratária foi de 18% (MALERBA et al., 

2010). Neste contexto é relevante destacar que o CLB é aprovado nos Estados 

Unidos para ser utilizado como adjuvante de crises associadas à síndrome de 

Lennox-Gastaut (FDA, 2013), todavia, este fármaco, há décadas, tem se 

demonstrado efetivo como farmacoterapia adjuntiva no tratamento dos diversos tipos 

de epilepsia refratária, especialmente em casos de crises parciais (GASTAUT; LOW, 

1979; ALLEN, 1983).   

A baixa prevalência de uso dos demais FAE pode estar associada à indicação 

de uso, custos, perfil farmacocinético, frequência e gravidade de eventos adversos. 

Por exemplo, a PHT, apesar de apresentar baixo custo e ser efetiva em casos de 

crises parciais, ela possui um perfil farmacocinético que dificulta o ajuste posológico 

na prática clínica, e, além disso, possui um amplo perfil de interações 

medicamentosas, inclusive com contraceptivos orais a base de estrogênio, além dos 

eventos adversos cognitivos e cosméticos (hirsutismo e hiperplasia gengival) que 

podem limitar o seu uso, principalmente em mulheres na idade fértil (SCHEINFELD, 

2004). 

Em relação à baixa prevalência de uso dos FAE de segunda geração (VGB, 

TPM e OXC) é relevante destacar que todos os FAE de segunda geração são 

indicados como terapia adjuntiva em pacientes adultos com epilepsia parcial 
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refratária (FRENCH et al. 2004), mas o custo destes ainda é considerado um fator 

limitante, o que dificulta o acesso a esses medicamentos. Nos estudos realizados 

nos últimos anos observa-se que a tendência mundial é aumentar a prevalência de 

prescrição dos FAE de segunda geração, devido ao perfil favorável de reações 

adversas e ao perfil farmacocinético (LANDMARK et al., 2007; SAVICA et al., 2007; 

ALACQUA et al., 2009). 

Em relação às doses de LTG prescritas aos pacientes com epilepsia 

refratária, foi notado que a maioria dos pacientes (52%) utilizaram doses acima da 

DDD (300 mg/dia), sendo 500 mg/dia  a dose com maior prevalência de uso (21,3%) 

(Figura 5). Esta prevalência de doses consideradas elevadas também pode estar 

associada à complexidade do tratamento farmacológico e pela dificuldade no 

controle das crises, situações clínicas comuns em pacientes com epilepsia refratária. 

 

 
Figura 5. Doses de lamotrigina utilizadas pelos pacientes adultos com epilepsia 
refratária atendidos no AEDC do HCFMRP-USP no período de maio/2011 a 
abril/2012 (n=75). 

 

Em se tratando do perfil farmacoepidemiológico dos fármacos indicados para 

o tratamento de outras morbidades, observou-se que o fármaco com maior 

prevalência de uso foi o haloperidol (9%), seguido do ácido fólico (8%), omeprazol 

(8%), sertralina (7%), captopril (5%), propranolol (5%) e amitriptilina (5%). O uso de 

antipsicóticos e antidepressivos é justificado pela elevada prevalência de pacientes 

com comorbidades psiquiátricas identificada no presente estudo, enquanto que a 
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suplementação com  ácido fólico (5mg/dia) é recomendada em mulheres com 

epilepsia na idade fértil, visto que a  deficiência de folato está associada aos defeitos 

de formação do tubo neural no feto, e os FAE possuem potencial adicional que 

aumentam estes riscos (HIRAMA et al., 2008). 

A descrição destes fármacos de outras classes apresenta, de forma geral, o 

perfil das comedicações dos pacientes com epilepsia refratária, entretanto é 

importante destacar que a real prevalência de uso destes medicamentos pelos 

pacientes do presente estudo pode estar subnotificada, visto que durante a coleta de 

dados junto ao prontuário médico foi observado muitos casos de ausência de 

registros de fármacos em que o uso foi verbalizado pelo paciente durante a 

aplicação dos questionários.  Sendo assim, a prevalência de uso destes fármacos 

pode ser superior aos valores identificados.   

Enquanto que, por outro lado, o perfil de uso dos FAE e seus efeitos foram 

registrados de forma criteriosa. Com estes registros foi possível analisar as doses de 

todos os FAE prescritos, que foi utilizada para cálculo do “drug load”, relação 

PDD/DDD. Essa razão variou de 0,58 a 7,08, sendo a média de 3,41, valor 

semelhante a outros estudos realizados com pacientes que possuíam diagnóstico de 

epilepsia refratária (CANEVINI  et al., 2010; ALEXANDRE JUNIOR  et al., 2011). 

Essa média elevada do “drug load” pode ser justificada pela prevalência de 

pacientes em uso de politerapia (97%), visto que de acordo com Canevini e 

colaboradores (2010) os pacientes em uso de politerapia possuem “drug load” 

superior aos pacientes em uso de monoterapia (3,1 + 1.2 vs. 1,2 + 0,5, p < 0.0001). 

E esta relação tende a aumentar com o aumento do número de FAE acrescentado 

ao regime posológico, sendo 2,5 + 1,0 em pacientes que utilizam dois FAE, 3,7 + 1,1 

em pacientes em uso de três FAE e 4,7 + 1,1 em pacientes que utilizam quatro ou 

mais FAE. Estes resultados corroboram com a tendência observada no presente 

estudo (Figura 6).  

Valores elevados do “drug load” podem ser considerados como indicadores 

indiretos de “overtreatment” (tratamento excessivo em epilepsia, caracterizado por 

doses elevadas e/ou politerapia desnecessária) (PERUCCA, 2002; ALEXANDRE 

JUNIOR et al., 2011). Dessa forma é relevante destacar a necessidade de avaliar a 

presença e a possibilidade de redução do “overtreatment” em pacientes com 

epilepsia refratária. Para isso é importante  identificar os eventos adversos e 
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implementar programas educativos e medidas clínicas gerais que possibilitem a 

melhoria na qualidade de vida dos pacientes (ALEXANDRE JUNIOR et al., 2011). 

Frente a esta necessidade de avaliar as possibilidades, as vantagens e as 

desvantagens de reduzir dose e/ou número de FAE utilizados, é importante ressaltar 

que, de acordo Canevini e colaboradores (2010), os valores elevados da relação 

PDD/DDD não estão associados ao aumento na incidência de eventos adversos. 

Esta evidência pode encorajar e subsidiar o clínico para utilização de dois ou mais 

FAE, desmistificando o receio em utilizar a politerapia em detrimento da prevalência 

de eventos adversos (CANEVINI  et al., 2010).  

 

 
Figura 6. Relação PDD/DDD total (Dose Diária Prescrita/ Dose Diária Definida) e a 
quantidade de fármacos prescritos aos pacientes adultos com epilepsia refratária 
(n=75). 

 

Na prática clínica, além da relevância em se considerar as doses terapêuticas 

diárias, é importante, durante a definição do esquema posológico individual, analisar 

a dose prescrita de acordo com o peso corporal do paciente. No presente estudo a 

dose média de LTG utilizada pelos pacientes foi de 4,78 mg/kg/dia, variando de 0,57 

a 11,29 mg/kg/dia (Tabela 6). 
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Tabela 6. Doses de lamotrigina utilizadas pelos pacientes adultos com epilepsia 
refratária atendidos no AEDC do HCFMRP-USP no período de maio/2011 a 
abril/2012 (n=75). 
Dose de lamotrigina 

(mg/kg/dia) 
n (%) Esquema terapêutico* (n) 

0,57 – 0,99 04 (06) Indutor (03); Indutor + Inibidor (01) 

1,00 – 2,50 13 (17) Indutor (10); Monoterapia (02); Indutor + Inibidor 

(01) 

2,51 - 5,00 22 (29) Indutor (18); Inibidor (02); Monoterapia (01); Indutor 

+ Inibidor (01) 

5,01 - 7,50 25 (33) Indutor (18); Inibidor (03); Monoterapia (04) 

7,50 – 11,29 11 (15) Indutor (08); Monoterapia (03) 

*Indutor ou inibidor do metabolismo da lamotrigina. A monoterapia se refere a ausência de  indutores 
e/ou inibidores do metabolismo. 

 

Diante desta ampla dispersão encontrada em relação às doses diárias de LTG, é 

importante descrever que o “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Epilepsia”, no 

Brasil, preconiza que a dose de manutenção pode variar de 1,0 a 15,0 mg/kg/dia. Este 

amplo intervalo preconizado varia em função das comedicações utilizadas, sendo 

indicado de 1,0 a 5,0 mg/kg/dia em monoterapia ou em uso concomitante de VPA, e de 

5,0 a 15,0 mg/kg/dia quando a LTG é associada a FAE indutores (BRASIL, 2010b).  

Analisando estas recomendações e os resultados encontrados no presente 

estudo, observa-se que dentre os 15 pacientes que utilizam monoterapia ou VPA, há 

10 pacientes com doses superiores ao limite recomendado (5,0 mg/kg/dia), enquanto 

que dentre os 57 pacientes em uso concomitante de LTG com indutores enzimáticos 

notou-se que 34 pacientes estão com dose de manutenção abaixo do limite inferior 

recomendado (5,0 mg/kg/dia).  Esta elevada prevalência de pacientes com doses 

(mg/kg/dia) fora do intervalo recomendado torna-se um alerta para a adoção de 

medidas educativas para promoção de uma farmacoterapia racional e 

individualizada, sobretudo em locais onde o serviço de saúde não dispõe de método 

padronizado para dosagem da concentração plasmática de LTG. 

Frente a esses resultados deve-se enfatizar que a dose ajustada por peso 

corporal deve ser um dos critérios a ser utilizado durante a definição da posologia, a 

fim de obter controle satisfatório das crises epilépticas e para evitar reações 

adversas que comprometam a qualidade de vida dos pacientes. 
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4.4. Monitorização terapêutica 
 

Sabendo-se da relevância em se considerar a dose mg/kg/dia para otimização 

da terapia farmacológica, é importante ressaltar que a utilização apenas deste 

parâmetro pode não ser efetivo na prática clínica devido às possibilidades de 

interferências no processo de absorção, metabolização e excreção, levando a uma 

falta de linearidade entre a dose mg/kg/dia e a concentração plasmática dos FAE. 

Frente a esta questão, a monitorização terapêutica torna-se uma ferramenta mais 

prática e fidedigna para o ajuste posológico. 

Os resultados de monitorização terapêutica da LTG evidenciaram que 29% dos 

pacientes apresentaram concentrações plasmáticas abaixo do intervalo de referência 

recomendado (2,5 mg/L), sendo  a média da concentração plasmática encontrada de 

5,41 mg/L  (Tabela 7). Esse resultado provavelmente está associado a dois fatores 

principais: a elevada prevalência de pacientes em uso de doses mg/kg/dia abaixo do 

recomendado (45%) e por possíveis interações medicamentosas com os FAE indutores 

enzimáticos, visto que 67%, 11% e 8% dos pacientes utilizam CBZ, PB e PHT, 

respectivamente. Enquanto que por outro lado, quatro pacientes (5,3%) apresentaram 

concentração de LTG acima do limite superior de referência (15 mg/L), variando de 

18,47 a 25,63 mg/L, sendo dois deles em uso de VPA.  

Estas evidências sugerem ausência de ajustes posológicos, na prática clínica, 

de acordo com as comedicações utilizadas pelos pacientes. 
 

Tabela 7. Perfil da concentração plasmática de lamotrigina dos pacientes adultos 
com epilepsia refratária atendidos no AEDC do HCFMRP-USP no período de 
maio/2011 a abril/2012 (n=75). 

Intervalo da 
Concentração de 

lamotrigina (mg/mL) 

Número de 
Pacientes 

n (%) 
Média 

(Desvio Padrão) 
Mínimo e 
Máximo 

0,00 - 2,50 22 (29) 1,82 + 0,56 0,45-2,47 

2,51 – 5,00 25 (34) 3,82 + 0,72 2,68-4,96 

5,01 – 10,00 19 (25) 6,32 + 1,21 5,02-9,07 

10,01 – 15,00 05 (07) 12,65 + 1,60 11,01-14,51 

>15,00 04 (05) 21,66 +  3,08 18,47-25,62 

 
 

A análise quantitativa realizada entre os diferentes subgrupos terapêuticos 

(Tabela 8) demonstra a ampla variabilidade da concentração plasmática de LTG, visto 
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que a média dos grupos terapêuticos variaram de 2,82 (1,05) mg/L a 14,16 (8,54) mg/L, 

quando a LTG foi utilizada com “indutor+inibidor” e “indutor”, respectivamente. Sendo a 

média da concentração plasmática no grupo de inibidores enzimáticos cerca de quatro 

vezes maior em relação ao grupo de indutores enzimáticos, mesmo apresentando 

doses mg/kg/dia semelhantes.  Resultado semelhante ao encontrado por Bootsma e 

colaboradores (2008) e Lalic e colaboradores (2009). 
 

Tabela 8. Dose e concentração plasmática de lamotrigina dos pacientes adultos com 
epilepsia refratária atendidos no AEDC do HCFMRP-USP no período de maio/2011 
a abril/2012 (n=75). 

Variáveis Monoterapia Indutores Inibidor Inibidor + 
Indutores 

Dose de lamotrigina 
(mg/kg/dia) 5,92 (±2,6) 4,70 (±2,5) 5,08 (±0,9) 1,92 (±1,3) 

 
Concentração 
Plasmática de 

lamotrigina (mg/L) 

10,50 (±6,7) 3,80 (±2,2) 14,16 (±8,5) 2,82 (±1,1) 

 

Ao associar os resultados de monitorização terapêutica com as doses 

mg/kg/dia dos diferentes grupos terapêuticos foi possível observar influência 

significativa dos inibidores e dos indutores enzimáticos sobre a concentração 

plasmática da LTG (Figuras 7 e 8).  
 

 
Figura 7. Associação entre a concentração plasmática e a dose (mg/kg/dia) de 
lamotrigina dos pacientes adultos com epilepsia refratária atendidos no AEDC do 
HCFMRP-USP no período de maio/2011 a abril/2012 (n=75). (LTG: Lamotrigina; IND: 
Indutor; INI: Inibidor). 
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Esses resultados estão em concordância com o estudo realizado por 

Yamamoto et al. (2012), que analisou retrospectivamente os resultados de 

concentrações plasmáticas de 621 pacientes e encontrou correlação linear entre 

dose e concentração plasmática de LTG entre os quatro grupos terapêuticos 

analisados (monoterapia de LTG; LTG + VPA; LTG + indutores e LTG + VPA + 

Indutores) (YAMAMOTO et al., 2012).  

A comparação entre os grupos terapêuticos, utilizando a análise de 

covariância (ANCOVA) com ajuste para gênero, idade e peso corporal, evidenciou 

diferença significativamente estatística entre as concentrações plasmáticas dos 

grupos analisados (p< 0,01) (Figura 8). 
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Figura 8. Comparação entre as médias das concentrações plasmáticas de 
lamotrigina dos grupos terapêuticos de pacientes adultos com epilepsia refratária 
atendidos no AEDC do HCFMRP-USP no período de maio/2011 a abril/2012 (n=75). 
(IND: Indutores; INI: Inibidores; MONO: Monoterapia; DP: Desvio Padrão) 

 
Após a análise da influência dos grupos terapêuticos, foi possível verificar, 

também, a influência individual dos FAE sobre a concentração plasmática de LTG, 

sendo observado que as médias dos pacientes em uso de PHT (3,41 mg/L) e CBZ 
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(3,72 mg/L) foi significativamente diferente das médias dos pacientes em uso de 

LTG em monoterapia (9,91 mg/L) e VPA (14,16 mg/L) (Figura 9).  
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Figura 9. Comparação entre as médias de concentrações plasmáticas de 
lamotrigina dos esquemas terapêuticos de pacientes adultos com epilepsia refratária 
atendidos no AEDC do HCFMRP-USP no período de maio/2011 a abril/2012 (n=75). 
(VPA: Valproato; CBZ: carbamazepina; PB: fenobarbital; PHT: fenitoína; DP: desvio padrão) 

 
Essas diferenças de concentrações plasmáticas entre os grupos terapêuticos 

estão associadas à indução e à inibição da principal via de metabolização da LTG 

(UGT1A4) causada pelos FAE de primeira geração. Sendo que, a CBZ, a PHT e o 

PB induzem a atividade da CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 e CYP3A4, bem como as 

glucoronil transferases, inclusive da UGT1A4, enquanto que o VPA inibe a atividade 

destas enzimas (PERUCCA 2005b; JOHANNESSEN; LANDMARK, 2010; 

BRZAKOVIC et al. 2012).  

Analisando os valores médios das concentrações plasmáticas de LTG dos 

diferentes subgrupos terapêuticos observou-se que, dentre os esquemas 

terapêuticos comparados, a PHT e a CBZ foram os FAE que exerceram maior 

influência sobre a redução da concentração plasmática de LTG (Figura 9). Estes 



Resultados e Discussão  |  50 

 

resultados corroboram com o trabalho de Weintraub e colaboradores (2005), que 

evidenciaram aumento de 125% e 50% no clearance de LTG quando associada à 

PHT e à CBZ respectivamente, enquanto que o VPA reduz o clearance da LTG em 

aproximadamente 60%, refletindo diretamente sobre a concentração plasmática 

deste FAE (WEINTRAUB et al. 2005). E segundo May, Rambeck e Jurgens (1996) a 

PHT é o FAE com maior potencial de redução da concentração plasmática de LTG, 

seguida do PB e da CBZ. 

Frente a estes resultados, torna-se imprescindível a necessidade de se 

considerar, no momento da definição da posologia diária de LTG, a dose mg/kg/dia e 

as comedicações utilizadas pelos pacientes, evitando assim, doses baixas ineficazes 

para o controle das crises epilépticas e/ou eventos adversos relacionados a 

concentrações plasmáticas elevadas de LTG. E, além disso, é importante considerar 

que estas associações medicamentosas entre os FAE, na maioria das vezes, não 

podem ser evitadas, dessa forma, a monitorização terapêutica torna-se uma 

ferramenta essencial para o manejo terapêutico destas interações e para realização 

dos ajustes posológicos necessários, sobretudo em paciente em uso de LTG 

associada a FAE de primeira geração (LALIC et al., 2009).  

Em relação aos FAE de primeira geração também foi obervado elevada 

prevalência de concentrações plasmáticas fora do intervalo de referência recomendado, 

visto que 15 das 82 análises (18%) apresentaram valores não inclusos no intervalo de 

referência. Sendo que 8%, 12,5%, 17% e 50% dos pacientes em uso de CBZ, PB, PHT 

e VPA, respectivamente, apresentaram, valores de concentrações plasmáticas abaixo 

do limite inferior recomendado. Enquanto que a prevalência de pacientes com 

concentrações acima do limite superior foi menor, sendo 6%, 13% e 17% dos pacientes 

em uso de CBZ, VPA e PHT, respectivamente. Nenhum paciente em uso de PB 

apresentou concentrações superiores ao valor de referência. 

 
 

4.5. Eventos adversos 
 

Sabendo-se da elevada prevalência de eventos adversos em pacientes que 

utilizam politerapia de FAE (ANDREW et al., 2012)  e da prática comum de 

subnotificações destes eventos em prontuários médicos, optou-se por realizar a análise 

deste parâmetro clínico por meio de dois métodos: pelo questionário estruturado (AEP) 
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e pela análise de registros em prontuários médicos. Analisando o perfil de eventos 

adversos dos 73 pacientes que responderam ao AEP, verificou-se que os eventos 

adversos mais prevalentes estavam associados ao sistema nervoso central, sendo 

sonolência, dificuldade de concentração e nervosismo e/ou agitação. Resultado 

semelhante ao encontrado por um estudo realizado no Reino Unido, o qual identificou o 

cansaço, o problema de memória e a dificuldade de concentração como os eventos 

adversos mais prevalentes quando se analisou pacientes com diversos tipos de 

epilepsia, em uso de monoterapia e politerapia (ANDREW et al., 2012).  

A análise quantitativa do AEP identificou que 33 (44%) dos pacientes 

apresentaram escore total do AEP igual ou superior a 45 pontos, que segundo 

Gilliam e colaboradores (2004) este valor representa risco de intoxicação e, muitas 

vezes, exige alguma intervenção clínica (Figura 10).   

 
Figura 10. Eventos adversos dos pacientes adultos com epilepsia refratária em uso 
de lamotrigina atendidos no AEDC do HCFMRP-USP no período de maio/2011 a 
abril/2012 (n=75). (AEP: Adverse Events Profile Questionnaire). 

 

O perfil de eventos adversos é influenciado por causas multifatoriais, e dentre 

estes fatores destacam-se as comedicações utilizadas pelos pacientes. O estudo 

realizado por Andrew e colaboradores (2012) comparou os escores AEP de 

pacientes em uso de CBZ, VPA, LEV e LTG, e observou que os pacientes em uso 

de CBZ apresentaram os maiores escores (n = 46, média= 44,83), seguido do LEV 
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(n = 37, n= 41,68), LTG (n = 42, média = 40,05) e VPA (n = 32, média = 40,03) 

(ANDREW et al., 2012). Estes resultados corroboram com a elevada prevalência de 

eventos adversos identificados entre os pacientes do presente estudo, visto que a 

CBZ foi o FAE com maior prevalência de uso. 

Além da influência individual dos FAE sobre o perfil de eventos, é importante 

ressaltar que a quantidade de FAE também influencia de forma significativa sobre 

este parâmetro clínico, visto que os pacientes em uso de politerapia apresentam 

escores mais elevados (média= 45,56) quando comparados com pacientes em uso 

de monoterapia (média= 42,29) (ANDREW et al., 2012). Esta associação e a 

prevalência de pacientes em uso de politerapia (97%) vai de encontro aos elevados 

escores do AEP obervados neste estudo. 

Em relação ao segundo método utilizado para identificação de possíveis eventos 

adversos, apenas 20 (27%) prontuários médicos, dos 75 analisados, apresentaram algum 

registro de evento adverso, sendo mais prevalente sonolência (8), diplopia (7), tontura (4) 

e acne (3). Dessa forma é possível observar que a sonolência foi o evento adverso mais 

frequente identificado pelos dois métodos utilizados. A análise quantitativa desses 

eventos, por subgrupos terapêuticos, está apresentada na tabela 9.   

 

Tabela 9. Eventos adversos dos pacientes adultos com epilepsia refratária em uso 
de lamotrigina atendidos no AEDC do HCFMRP-USP no período de maio/2011 a 
abril/2012. 

Variável 
Monoterapia Indutor Inibidor 

Inibidor + 
Indutor 

     
Presente 03 14 01 02 

Ausente 02 14 02 00 

Informação não 

disponível 
05 29 02 01 

Ev
en

to
 a

dv
er

so
 n

o 

pr
on

tu
ár

io
 (n

=7
5)

 

     

>45 pontos 03 26 04 01 

Es
co

re
 A

EP
 

(n
=7

3)
 

<45 pontos 07 29 01 02 

AEP: Adverse Events Profile Questionnaire 
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Comparando as duas formas de identificação e quantificação de eventos 

adversos utilizadas no presente estudo observou-se que, apesar da média dos 

escores AEP do grupo que apresentou registro de evento adverso no prontuário ter 

sido superior (45,11 ± 10,79) aos que não havia registro de evento adverso (41,83 ± 

8,98), não foi observado diferença estatisticamente significativa entre estas médias 

obtidas, sendo p = 0,24 (Figura 11). Esses resultados sugerem que neste centro de 

referência em epilepsia os clínicos responsáveis pelo atendimento destes pacientes 

identificam e relatam os eventos adversos durante a anamnese clínica. Além disso, 

esta constatação confirma a aplicabilidade e utilidade do AEP na identificação dos 

eventos adversos na prática clínica. 
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Figura 11. Associação entre escores AEP (Adverse Events Profile ) e o registro de 
evento adverso no prontuário médico dos pacientes adultos com epilepsia refratária 
em uso de lamotrigina atendidos no AEDC do HCFMRP-USP no período de 
maio/2011 a abril/2012 (n=75). (DP: Desvio Padrão) 

 

Em relação ao perfil qualitativo dos eventos adversos da LTG, a literatura 

descreve que os eventos mais prevalentes estão relacionados ao sistema nervoso 
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central e às reações dermatológicas. Estudos de coorte observaram que o rash 

cutâneo ocorre em aproximadamente 10% dos pacientes em uso de LTG, e a 

incidência de eventos adversos da LTG é maior nos primeiros meses de tratamento, 

podendo ocorrer, inclusive, casos de falência hepática e renal (WONG, 2001). No 

presente estudo foi observada baixa prevalência de eventos cutâneos e ausência de 

eventos adversos graves. Isso pode ser justificado pelo tipo de delineamento do 

presente estudo e pelo tempo de tratamento dos pacientes incluídos na casuística, 

visto que os estudos transversais não são adequados para identificação de reações 

adversas do tipo B (reações imprevisíveis e não relacionadas à ação do fármaco), 

como por exemplo, o rash cutâneo, pois este tipo de reação exige a retirada do 

medicamento e recomendações para se evitar o uso futuro, dessa forma, para se 

analisar a frequência deste tipo de reação é recomendada a realização de estudos 

longitudinais de coorte (ARONSON; FERNER, 2003). Ademais, é importante 

enfatizar que os pacientes incluídos no presente estudo utilizavam os FAE por no 

mínimo três meses, que é o período médio entre as consultas agendadas no 

ambulatório. Isso pode ter inviabilizado a identificação de eventos adversos comuns 

no início do tratamento farmacológico.  

Sabendo-se destas limitações metodológicas é relevante destacar que o perfil 

de eventos adversos encontrado no presente estudo não isenta a possibilidade de 

reações idiossincrásicas graves associadas à LTG e aos demais FAE contidos nos 

diferentes esquemas terapêuticos analisados. Além disso, durante a análise e a 

interpretação destes resultados, é preciso considerar a possibilidade de associação 

desses eventos adversos com os demais FAE, visto que, no presente estudo não foi 

possível obter amostra representativa de pacientes em uso de LTG em monoterapia 

para uma possível análise de causalidade.  

Neste contexto é pertinente citar os resultados do estudo realizado por 

Aldenkamp e Baker (2001), os quais identificaram que os efeitos cognitivos 

apresentados por pacientes em uso de politerapia por FAE não estão associados à 

LTG, sendo, na maioria das vezes, associados aos FAE de primeira geração 

(ALDENKAMP; BAKER, 2001). E ainda, os resultados de estudos que compararam 

grupos de pacientes em uso de monoterapia com LTG, CBZ, PHT e VPA 

evidenciaram que a LTG apresentou melhores parâmetros relacionados à qualidade 

de vida e ao perfil de eventos adversos (KAMINOW  et al., 2003). Em comparação 

com FAE de segundo geração, Wong e colaboradores (2001) observaram menor 
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incidência de sonolência, irritabilidade, problemas de memória, psicose e cansaço no 

grupo de pacientes em uso de LTG, quando comparada com GBP e VGB.  

A diversidade de esquemas terapêuticos identificados no presente estudo 

inviabilizou uma análise comparativa entre os perfis de eventos adversos, não sendo 

possível estabelecer causalidade dos eventos adversos ao uso da LTG. Na Tabela 

10 é possível observar os escores médios do AEP e a quantidade de eventos 

adversos descritos no prontuário médico, de acordo com os diferentes esquemas 

terapêuticos utilizados.  

Para se avaliar e confirmar os eventos adversos que poderiam estar 

associados à LTG seria ideal e necessário a realização de estudos clínicos com 

pacientes em uso de LTG em monoterapia, o que seria inviável utilizar pacientes 

com epilepsia refratária, devido à complexidade do plano farmacoterapêutico que 

esta morbidade exige. Além disso, é importante ressaltar que no Brasil, a LTG é 

ofertada, no SUS, apenas aos pacientes com epilepsia refratária. 
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Tabela 10.  Eventos adversos, de acordo com os diferentes esquemas terapêuticos, 
dos pacientes adultos com epilepsia refratária em uso de lamotrigina atendidos no 
AEDC do HCFMRP-USP no período de maio/2011 a abril/2012 (n=75). 

Escore AEP (n=73) Evento adverso no prontuário 
(n=75) Esquema 

Terapêutico      
n (%) Média (+DP) n  

CBZ+CLB 29 (39,7) 43 (9,50) 06  

CBZ 09 (12,3) 45 (8,48) 01 

CLB+PHT 04 (5,6) 46 (13,23) 01 

CBZ+PB 03 (4,0) 43 (6,51) 01 

VPA 03 (4,0) 44 (8,66) 00 

LTG 02 (2,7) 37 (2,12) 01 

CNZ 02 (2,7) 48 (8,49) 01 

CBZ+CLB+PB 02 (2,7) 46 (0,71) 01 

CBZ+CNZ 02 (2,7) 48 (9,19) 01 

CLB 02 (2,7) 37(19,09) 00 

CLB+OXC 02 (2,7) 45 (9,90) 00 

CBZ+VPA 01 (1,4) 40* (NA) 01 

CBZ+CLB+VPA 01 (1,4) 66* (NA) 01 

CLB+PHT+VGB 01 (1,4) 49* (NA) 01 

CLB+TPM 01 (1,4) 32*(NA) 01 

CLB+VPA 01 (1,4) 49*(NA) 01 

PB 01 (1,4) 44*(NA) 01 

CLB+GBP+VPA 01 (1,4) 53*(NA) 00 

CLB+PB 01 (1,4) 46*(NA) 00 

CLB+DZP 01 (1,4) 44*(NA) 00 

CBZ+CLB+TPM 01 (1,4) 42* (NA) 00 

TPM 01 (1,4) 40*(NA) 00 

CLB+PHT+TPM 01 (1,4) 30* (NA) 00 

CBZ+PB+VPA 01 (1,4) 26* (NA) 00 

CBZ+CLB NA NA 01 

CBZ+VGB NA NA 00 
LTG: lamotrigina; PB: fenobarbital; PHT: fenitoína; CBZ: carbamazepina; DZP: diazepam; VPA: 
valproato; CNZ: clonazepam; CLB: clobazam; VGB: vigabatrina; TPM: topiramato; OXC: 
oxcarbazepina; GBP: Gabapentina; * Refere-se ao número absoluto, devido a impossibilidade de 
cálculo da média; NA: Não se aplica. 
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4.5.1 Os eventos adversos e a concentração plasmática de lamotrigina 

 

Partindo-se do pressuposto de que os valores de concentrações plasmáticas 
elevados de LTG estariam associados com a maior prevalência de eventos 

adversos, estas variáveis foram analisadas e foi observado, nos resultados 

descritivos, maior prevalência de registro de eventos adversos nos prontuários 

médicos de pacientes com concentrações plasmáticas de LTG superior a 15 mg/L 
(50%), seguido de  pacientes com concentrações plasmáticas entre 2,5 e 15 mg/L 

(40,5%). Enquanto que, no grupo com concentrações plasmáticas abaixo de 2,5 

mg/L havia registro de eventos adversos em 22,2% dos prontuários.  Apesar destas 

prevalências diferentes nos três grupos de concentrações plasmáticas, a análise 
estatística não evidenciou diferença significativa de eventos adversos nos três 

grupos estudados (teste exato de Fisher com p = 0,32) (Tabela 11).  
 

Tabela 11. Associação entre a concentração plasmática de lamotrigina e a presença 
de eventos adversos no prontuário dos pacientes adultos com epilepsia refratária 
atendidos no AEDC do HCFMRP-USP no período de maio/2011 a abril/2012 (n=75). 

Concentração plasmática de lamotrigina Relato de 
evento 

adverso no 
prontuário 

Abaixo 
(< 2,5 mg/L) 

Normal 
(2,5-15 mg/L)

Acima 
(> 15 mg/L) 

Total 

Não 14 (77,8%) 22 (59,5%) 01 (50,0%) 37 (64,9%) 

Sim 04 (22,2%) 15 (40,5%) 01 (50,0%) 20 (35,1%) 

Total 18 (100,0%) 37 (100,0%) 02 (100,0%) 57 (100,0%) 

Teste exato de Fisher, p = 0,32 

 

Analisando a associação entre estes grupos de concentrações plasmáticas 

com os escores AEP, observou-se, também, ausência de associação entre esta 
variável clínica e laboratorial (p= 0,14). Bootsma e colaboradores (2008) quando 

analisou esta possível associação em 293 pacientes com epilepsia refratária 

também não encontrou relação entre os eventos adversos específicos e a 

concentração plasmática de LTG (BOOTSMA et al., 2008). 
Diante destes resultados é importante salientar algumas limitações destas 

análises, dentre elas destaca-se a reduzida prevalência de pacientes (n=4) com 

concentrações plasmáticas acima do limite superior de referência (15 mg/L) e a 
impossibilidade de correlacionar os eventos adversos identificados com um 

determinado FAE específico. 
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Esta ausência de correlação entre os eventos adversos e a concentração 

plasmática de LTG pode evidenciar, também, a ampla faixa de tolerabilidade da 

LTG, remetendo a uma discussão sobre o intervalo preconizado da concentração 

plasmática atualmente utilizada na prática clínica (2,5 a 15 mg/L). Apesar da 

existência de evidências sobre o aumento dos eventos adversos aumentarem 

significativamente em pacientes com concentrações plasmáticas superiores a 15 

mg/L, estudos prévios também sugerem ausência de correlação entre a resposta 

clínica e a concentração plasmática de LTG (BESAG, 1998; MORRIS et al., 1998).  

Enquanto que por outro lado, Hirsch e colaboradores (2004) ao analisar a 

associação entre estas variáveis com resultados de 811 pacientes identificaram que 

a toxicidade da LTG aumenta com a elevação dos níveis plasmáticos LTG (p 

<0,0001), independente das comedicações utilizadas. Sendo que os eventos 

adversos foram identificados em 7% dos pacientes com concentrações <5,0 mg/L, 

em 14% dos pacientes com concentrações entre 5 e 10 mg/L, em 24% dos 

pacientes com concentrações entre 10 e 15 mg/L, em 34% dos pacientes com 

concentrações entre 15 e 20 mg/L, e em 59% dos pacientes com concentrações > 

20 mg /L. Em relação à eficácia, observou-se que a redução na frequência de crises 

epilépticas ocorre até a concentração de 20 mg/L (HIRSCH et al., 2004). 

Morris e colaboradores (1998) sugerem que o intervalo apropriado para 

pacientes com epilepsia refratária deveria ser de 3 a 14 mg/L. Entretanto, por outro 

lado, observa-se que concentrações até 20 mg/L foram, muitas vezes, bem toleradas, e 

apresentou eficácia adicional em pacientes com epilepsia refratária (PATSALOS et al., 

2008). Frente a estas divergências e aos resultados do presente estudo é válido sugerir 

a realização de estudos que reavaliem a concentração plasmática de referência da LTG 

em pacientes com epilepsia refratária, visto que concentrações superiores ao limite 

preconizado, atualmente, poderiam ser mais efetivas no controle das crises epilépticas 

sem comprometimento da tolerabilidade aos eventos adversos. 

 

4.5.2 Os eventos adversos e a relação PDD/DDD total (“drug load”) 

 

No tratamento da epilepsia, a preocupação com o uso de monoterapia ou 

politerapia é constante na prática clínica, e frequentemente, torna difícil a escolha 

entre monoterapia em doses elevadas e politerapia em doses diárias reduzidas. A 

literatura apresenta divergências sobre esta questão (DECKERS et al., 2001; 
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CANEVINI et al., 2010; BRODIE; SILLS, 2011; STEPHEN; BRODIE, 2012). Frente a 

isso a avaliação da possível associação entre a PDD/DDD total (“drug load”) e a 

presença de eventos adversos torna-se um parâmetro prático e útil para a tomada 

de decisão durante a definição do plano farmacoterapêutico. 

Analisando a associação entre estas varáveis, foi observado que não houve 

diferença significativa entre as médias do grupo que apresentou registros de eventos 

adversos no prontuário médico e o grupo que não apresentou registro de eventos 

adversos, sendo p= 0,72.  E ainda, a média do “drug load” foi superior (3,54) no 

grupo de pacientes que não havia registro de eventos adversos (Figura 12). Em 

concordância com esta ausência de associação, verificou-se também, que não 

houve associação entre o “drug load” e os escores AED (p= 0,93) (Figura 13).  

P
D

D
/D

D
D

 to
ta

l (
'd

ru
g 

lo
ad

')

0

2

4

6

8

Não Sim

37 20

Evento Adverso no Prontuário Médico

n
Média

DP
3,54 3,36
1,74 1,94

Diferença entre as médias -0,18, IC95% (-1,18 ; 0,82), teste-t p=0,72  
Figura 12. Associação entre a “Dose Diária Prescrita (PDD)/Dose Diária 
Definida(DDD)”  dos  fármacos antiepilépticos e o registro de eventos adversos nos 
prontuários de pacientes adultos com epilepsia refratária em uso de lamotrigina 
atendidos no AEDC do HCFMRP-USP no período de maio/2011 a abril/2012 (n=75). 
(DP: Desvio Padrão) 
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Figura 13. Associação entre a “Dose Diária Prescrita (PDD)/Dose Diária 
Definida(DDD)”  dos  fármacos antiepilépticos e os escores de eventos adversos 
(AEP) adultos com epilepsia refratária em uso de lamotrigina atendidos no AEDC do 
HCFMRP-USP no período de maio/2011 a abril/2012 (n=75).  Correlação de 
Pearson, r = 0,01, 95%CI (-0,21, 0,24), p=0,93. 

 

Este resultado corrobora com o estudo realizado por Canevivini e 

colaboradores (2010), que analisaram esta associação em pacientes com epilepsia 

refratária de 11 centros terciários de referência localizados em diferentes regiões da 

Itália e observou que o “drug load” não estava associado aos valores obtidos com o 

AEP (p = 0,16). Esses resultados corroboram com a hipótese de que os eventos 

adversos são determinados por um conjunto de fatores, dentre eles a 

susceptibilidade individual, a quantidade e tipo de FAE utilizado, e a habilidade e 

conhecimento do médico no momento da individualização da farmacoterapia 

(CANEVINI et al., 2010). Considerando os resultados do presente estudo, 

possivelmente as intervenções médicas realizadas para individualizar o regime 

terapêutico proposto interferiram de forma positiva sobre a prevenção de eventos 

adversos, visto que todos os pacientes incluídos no estudo foram atendidos por 

neurologistas que atuam na área de epileptologia clínica. 
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4.6. Qualidade de vida 
 

Em relação à avaliação da qualidade de vida dos pacientes incluídos neste 

estudo, os resultados do Qolie-31, apresentaram, em geral, baixos escores em todos 

os domínios relacionados a este parâmetro humanístico, sendo a preocupação com 

as crises e aos eventos adversos os domínios que apresentaram maior 

comprometimento da qualidade vida. Estes resultados são referentes a 62 pacientes, 

visto que 13 pacientes não conseguiram compreender as questões contidas no 

instrumento (Tabela 12).  

 

Tabela 12. Qualidade de vida dos pacientes adultos com epilepsia refratária em uso 
de lamotrigina atendidos no AEDC do HCFMRP-USP no período de maio/2011 a 
abril/2012 (n=62). 

Domínio do Qolie-31 Média (DP) Mínimo-Máximo 

Preocupação com as crises 37 (28,26) 00 – 100 

Escore total 43 (16,24) 14 – 83 

Eventos adversos 46 (28,38) 00 – 100 

Função social 47 (27,45) 00 – 100 

Função cognitiva 49 (27,07) 03 – 100 

Vitalidade (Energia) 51 (24,59) 00 – 95 

Bem-estar emocional 55 (22,34) 04 – 100 

Qualidade de vida geral 63 (18,58) 00 – 100 

Qolie-31: Quality of Life in Epilepsy-31; DP: Desvio-padrão. 
 

Além dos baixos escores observados nos resultados do Qolie-31 deve-se 

considerar a elevada prevalência (17%) de pacientes que não conseguiram 

responder às perguntas deste instrumento como um indicador de qualidade de vida 

para estes pacientes com epilepsia refratária, visto que a própria dificuldade de 

compreensão é um fator que afeta negativamente este parâmetro humanístico, o 

qual é amplamente influenciado pelas limitações provocadas pela epilepsia 

refratária.  

Esses resultados corroboram com perfil clínico e farmacoterapêutico da 

epilepsia refratária, tendo em vista que este tipo de epilepsia é caracterizado pela 

elevada frequência de crises epilépticas e o tratamento exige esquemas terapêuticos 

complexos e, consequentemente, geram eventos adversos que afetam 
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negativamente as atividades cotidianas do paciente. A qualidade de vida dos 

pacientes entrevistados 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 destes pacientes (Figura 14). Esses 

resultados estão em concordância com estudos prévios realizados por Gilliam e 

colaboradores (2004) e Alexandre Junior e colaboradores (2011). A evidência desta 

associação serve de alerta para muitas condutas clínicas atuais, visto que, 

frequentemente, os parâmetros clínicos e laboratoriais sobrepõem os resultados 

humanísticos durante a determinação do plano terapêutico. 
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Figura 14. Associação entre os escores do Adverse Events Profile  (AEP) e a 
qualidade de vida (Qolie-31) dos pacientes adultos com epilepsia refratária em uso 
de lamotrigina atendidos no AEDC do HCFMRP-USP no período de maio/2011 a 
abril/2012. Correlação de Pearson, r = -0,69, 95%CI (-0,79,-0,52), p<0,01. 

 

Analisando a associação entre este parâmetro humanístico e os eventos 

adversos registrados no prontuário médico, foi observado que, apesar da média dos 

escores do Qolie-31 ter sido superior em pacientes que não apresentaram registros 

de eventos adversos no prontuário (média = 45,17 ± 16,94) quando comparado aos 

que apresentaram (42,24 ± 18,29), esta análise não apresentou significância 

estatística (p = 0,58) (Figura 15).   
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Figura 15. Associação entre a qualidade de vida (Qolie-31) e a presença de eventos 
adversos no prontuário médico de pacientes adultos com epilepsia refratária em uso de 
lamotrigina atendidos no AEDC do HCFMRP-USP no período de maio/2011 a 
abril/2012. 

 

Essa divergência de resultados entre a associação de qualidade de vida e as 
duas formas utilizadas para análise dos eventos adversos pode ser atribuída ao 
subdiagnóstico durante a consulta médica e/ou à supervalorização dos pacientes 
quando se utiliza uma busca ativa dos eventos adversos que comprometem a 
qualidade de vida (ALEXANDRE JUNIOR et al., 2010). 

Além destas duas questões relevantes na interpretação dos resultados, é 
importante destacar que estudos longitudinais que conseguiram avaliar o uso da 
LTG em monoterapia e comparar os efeitos humanísticos com os FAE de primeira 
geração evidenciaram que a LTG apresentou melhores resultados na melhoria da 
qualidade de vida quando comparada com a CBZ, PHT e VPA (KAMINOW  et al., 
2003).  Viteri e colaboradores (2010) também comprovaram, por meio de um estudo 
de coorte prospectivo, que a LTG apresenta impacto positivo sobre a qualidade de 
vida dos pacientes com epilepsia, principalmente no grupo das mulheres (VITERI  et 
al., 2010) . Frente a esta constatação, não se deve associar os baixos escores do 
Qolie-31 observados no presente estudo com o uso da LTG. 
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4.7. Adesão ao tratamento medicamentoso 
 

A avaliação da adesão ao tratamento medicamentoso dos 74 pacientes que 

responderam o teste de Morisky-Green evidenciou que 45 (60%) pacientes 

apresentaram algum comprometimento em relação a este parâmetro clínico, sendo 

que 25, 14 e quatro pacientes obtiveram três, dois e um ponto no teste, 

respectivamente. Os outros dois pacientes não obtiveram pontuação no teste de 

Morisky-Green, evidenciando menor grau de comprometimento com o uso dos 

medicamentos.  

Dentre os 45 pacientes que não obtiveram quatro pontos no teste, foi 

observado que a maioria (37 [82%]) apresentaram não adesão não intencional, 

enquanto sete pacientes (16%) evidenciaram problemas de adesão intencional e 

não intencional concomitantemente, e apenas um paciente (2%) apresentou não 

adesão não intencional (Tabela 13). Em relação aos diferentes esquemas 

terapêuticos, observou-se que os pacientes em uso de monoterapia apresentaram 

melhor adesão ao tratamento medicamentoso (50%), seguidos do grupo de 

inibidores (40%), indutores (37%) e inibidores+indutores (34%).  

Essa elevada prevalência de problemas relacionados a não adesão à 

farmacoterapia pode, também, ser um dos fatores que contribuem com a quantidade 

de pacientes (29%) que apresentaram concentrações plasmáticas de LTG abaixo do 

intervalo de referência recomendado. Elevadas prevalências de não adesão aos 

FAE também foram encontradas em estudos realizados na Palestina (64%) e no 

Reino Unido (59%) (JONES et al., 2006; SWEILEH et al., 2011). 

Para análise da adesão ao tratamento farmacológico é importante ressaltar 

que não existe um teste padrão ouro para mensuração desta variável clínica, sendo 

recomendada a associação de métodos diretos e indiretos para maior confiabilidade 

dos resultados clínicos (OMS, 2003a; OBRELI-NETO et al., 2012). Os escores 

obtidos pelo método indireto de avaliação da adesão ao tratamento medicamentoso 

(Morisk-Green) e os respectivos valores médios das concentrações plasmáticas 

obtidas em cada subgrupo podem ser observados na Tabela 13. 
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Tabela 13. Adesão ao tratamento farmacológico, concentração plasmática de 
lamotrigina e eventos adversos dos pacientes adultos com epilepsia refratária em 
uso de lamotrigina atendidos no AEDC do HCFMRP-USP no período de maio/2011 a 
abril/2012. 

Concentração 
Plasmática LTG 

(mg/L) (n=75) 
Escore AEP   

(n=73) 
Evento Adverso 

no prontuário 
(n=75) 

Adesão 
(Pontuação 

Morisky-Green) 
n (%) Média (+DP) Média (+DP) n (%) 

Zero 02 9,02 (7,38) 31 (10,60)  01 (50) 

1 04 8,89 (6,41) 45 (9,59)  01(25) 

2 14 6,30 (5,62) 42 (6,74)  06 (43) 

3 25 5,41 (4,86) 44 (9,05)  05 (20) 

4 30 4,28 (3,89) 45 (10,12)  07 (23) 

DP: Desvio Padrão; AEP: Adverse Events Profile  

 

A análise descritiva dos resultados apresentados na tabela 13 não sugere 

associação entre os métodos utilizados para estimar a adesão ao tratamento 

medicamentoso (teste de Morisky-Green e monitorização terapêutica), e esta 

ausência de associação é confirmada pelo teste exato de Fischer (p= 1,00). Dentre 

os fatores que podem justificar esta falta de associação, destacam-se as 

comedicações utilizadas junto a LTG e os possíveis vieses de informações durante a 

aplicação do teste de Morisky-Green. A ausência de associação da adesão também 

foi observada entre outras variáveis clínicas e farmacoterapêuticas do estudo, sendo 

a presença de comorbidades, o uso de outras classes de medicamentos, o “drug 

load” e a frequência de crises epilépticas (Tabela 14). 
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Tabela 14. Associação entre adesão à farmacoterapia e às variáveis clínicas e 
farmacoterapêuticas dos pacientes adultos com epilepsia refratária em uso de 
lamotrigina atendidos no AEDC do HCFMRP-USP no período de maio/2011 a 
abril/2012 (n=74). 

 Adesão (Morisky-Green) 
Variável  Sim 

n (%) 
Não  

n (%) 
p valor* 

     
<2,5 09 (31,0%) 13 (28,9%) Concentração 

plasmática de 
lamotrigina 

≥2,5 20 (69,0%) 32 (71,1%) 1,00 

     
≤1,0  00 02 (4,4%) Número de fármaco 

antiepilépticos  >1,0 29 (100,0%) 43 (95,6%) 0,52 

     
Não 17 (58,6%) 29 (64,4%) Presença de 

comorbidades Sim 12 (41,4%) 16 (35,6%) 0,63 

     
Não 15 (51,7%) 20 (47,6%) Uso de fármacos 

de outras classes Sim 14 (48,3%) 22 (52,4%) 0,81 

     
≤3,2 13 (44,8%) 24 (53,3%) PDD/DDD total 

(“drug load”) >3,2 16 (55,2%) 21 (46,7%) 0,63 

     
≤1,0 05 (17,2%) 14 (31,1%) Frequência mensal 

de crises >1,0 24 (82,8%) 31 (68,9%) 0,28 

* Teste exato de Fisher; DDD: Dose Diária Definida; PDD Dose Diária Prescrita. 
 

De uma forma geral, as causas da não adesão ao tratamento medicamentoso 

são multifatoriais e podem estar associadas à ausência de sintomas específicos 

durante o tratamento, pela sensação de cura experimentada pelos pacientes e pela 

presença de eventos adversos (OMS, 2003a). Mas, em se tratando da epilepsia 

especificamente, o resultado do presente estudo foi semelhante ao encontrado no 

trabalho de Sweileh e colaboradores (2011), que também não encontraram 

associação da adesão com o número de FAE e com a frequência de crises 

epilépticas. Sendo a idade dos pacientes e a duração da patologia as únicas 

variáveis associadas a não adesão ao tratamento farmacológico da epilepsia 

(SWEILEH et al., 2011). 
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4.8. Concentração plasmática de lamotrigina e resposta clínica 
 

A realização do modelo múltiplo de regressão linear para verificar a 

associação entre a concentração plasmática de LTG com as variáveis clínicas e 

farmacoterapêuticas do estudo evidenciou que apenas a dose (mg/kg/dia) de LTG 

está associada a concentração plasmática deste fármaco (p = 0,0096) (Tabela 16). 

Esta correlação se justifica pelo perfil de farmacocinética linear característico da LTG 

(PERUCA, 1996) e este resultado confirma as evidências de Krasnigi e 

colaboradores (2010), que encontraram forte associação entre a dose e 

concentração plasmática de LTG (r= 0,825) (KRASNIGI  et al., 2010). 

O valor do coeficiente de determinação (R2) do modelo foi de 0,22, o que 

evidencia ampla dispersão da variável dependente (concentração plasmática de 

LTG) em função das variáveis independentes, visto que este coeficiente pode variar 

de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1 menor é esta variabilidade e melhor é 

o modelo testado (Tabela 15).  

 

Tabela 15. Modelo múltiplo de regressão linear da concentração plasmática de 
lamotrigina com as variáveis clínicas e sociodemográficas dos pacientes adultos com 
epilepsia refratária atendidos no AEDC do HCFMRP-USP no período de maio/2011 
a abril/2012 (n=75).  R2= 0,22. 

Variável Coeficiente Erro Padrão Valor t p valor 

Intercepto 0,15540 0,39969 0,39 0,6995 

Dose mg/kg/dia 

(log10) 
0,39755 0,14607 2,72 0,0096 

Frequência de 

crises (log10) 
0,00235 0,08324 0,03 0,9776 

Escore AEP 0,00259 0,00523 0,50 0,6230 

Idade (anos) -0,00042 0,00392 -0,11 0,9161 

Peso corporal (Kg) -0,00005 0,00290 -0,02 0,9852 

Teste de Morisky-

Green 
0,10199 0,09269 1,10 0,2777 

Evento Adverso no 

prontuário 
0,09926 0,10085 0,98 0,3309 

AEP:Adverse Events Profile. 
 



Resultados e Discussão  |  68 

 

Esta análise apresentada na Tabela 15 foi realizada com a amostra total do 

estudo, sem considerar os diferentes esquemas terapêuticos presentes. Sabendo-se 

da influência dos FAE sobre a concentração plasmática de LTG, esta análise foi 

realizada considerando apenas o subgrupo dos indutores enzimáticos. E os 

resultados também evidenciaram que dentre as variáveis analisadas, apenas a dose 

(mg/kg/dia) está associada à concentração plasmática de LTG (p = 0,0116) (Tabela 

16).  

 

Tabela 16. Modelo múltiplo de regressão linear da concentração plasmática de 
lamotrigina, do grupo de indutores enzimáticos, com as variáveis clínicas e 
sociodemográficas dos pacientes adultos com epilepsia refratária atendidos no 
AEDC do HCFMRP-USP no período de maio/2011 a abril/2012 (n=75).   R2 = 0,42. 

Variável Coeficiente Erro Padrão Valor t P valor 

Intercepto 0,39628 0,35060 1,13 0,2679 

Dose mg/kg/dia 

(log10) 
0,33678 0,12472 2,70 0,0116 

Frequência de 

crises (log10) 
0,14246 0,07098 2,01 0,0545 

Escore AEP 0,00332 0,00462 0,72 0,4794 

Idade (anos) -0,00227 0,00358 -0,63 0,5308 

Peso corporal (Kg) -0,00444 0,00288 -1,54 0,1350 

Teste de Morisk-

Green 
0,03354 0,08755 0,38 0,7046 

Evento Adverso 

no prontuário 
0,08419 0,09351 0,90 0,3756 

AEP:Adverse Events Profile . 
 

O coeficiente de determinação (R2) deste modelo apresentou valor superior 

(R2 = 0,42), quando comparado ao R2 da análise geral realizada (sem levar em 

consideração as comedicações). Isso demonstra menor variabilidade entre os 

valores de concentração plasmática de LTG neste grupo de pacientes Esta análise 

não foi realizada separadamente considerando os grupos monoterapia e inibidores 

enzimáticos devido ao reduzido tamanho amostral destes subgrupos. 

Por fim, é relevante destacar que para interpretação desta ausência de 

associação da concentração plasmática de LTG com os parâmetros clínicos 
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analisados, é preciso levar em consideração as limitações do presente estudo, 

dentre elas destaca-se a influência das demais comedicações antiepilépticas sobre 

as variáveis clínicas estudadas. 

 

 

4.9. Contribuições para a prática clínica 
 

Nos últimos anos a necessidade de monitorização terapêutica da LTG tem 

sido um tema de ampla discussão, seja no meio científico ou na prática clínica, 

dessa forma os resultados do presente estudo contribuíram com as discussões na 

área de epileptologia clínica e evidenciaram situações clínicas em que são 

indispensáveis a monitorização terapêutica para o ajuste posológico da LTG. 

Além dessas contribuições relacionadas à prática clínica, o processo de 

execução deste trabalho gerou uma contribuição prática para o serviço de saúde 

onde o estudo foi realizado, visto que este projeto fez parte do processo de 

implementação efetiva e permanente do serviço de monitorização terapêutica deste 

fármaco junto ao HCFMRP-USP em parceria com o Laboratório de Análises 

Toxicológicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP).  

Atualmente a monitorização terapêutica da LTG é um exame de rotina que 

pode ser solicitado por qualquer médico da instituição, através do sistema eletrônico 

existente no hospital. Desde o término da coleta de dados deste trabalho até o dia 

10 de julho de 2013 foram realizadas 137 dosagens de concentração plasmática de 

LTG pelo serviço de monitorização terapêutica implementado. Este serviço tem 

contribuído com as condutas médicas baseadas em evidências, visto que os 

resultados de monitorização terapêutica são ferramentas que auxiliam as decisões 

terapêuticas durante os ajustes posológicos, de forma a minimizar a frequência de 

crises epilépticas e evitar eventos adversos relacionados à dose, 

consequentemente, proporcionando melhoria na qualidade de vida dos pacientes. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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ANEXO 1. Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa. 
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ANEXO 2. Questionário Adverse Events Profile (AEP) 
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ANEXO 3. Questionário Qolie 31 (Quality of Life in Epilepsy Inventory) 
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ANEXO 4. Teste de Morisky-Green 
 
Nome: ___________________________________ Data: ____/____/_____  
 
 
 
1. Você, alguma vez, esquece de tomar o seu remédio?    
 
 ____ SIM      _____ NÃO 
  
 
2. Você, às vezes, é descuidado quanto ao horário de tomar seu remédio?                                 
 
____ SIM      _____ NÃO 
 
 
3. Quando você se sente bem, alguma vez, você deixa de tomar seu remédio?                         
 
____ SIM      _____ NÃO 
 
 
4. Quando você se sente mal, com o remédio, às vezes, deixa de tomá-lo?  
                                                                                                 
____ SIM      _____ NÃO 

 

 

 

 

 


