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Resumo
As crises epilépticas são manifestações de distúrbios neurológicos, e ocorrem com grande frequência 
na clínica de pequenos animais. O sucesso na terapia antiepiléptica pode ser traduzido por redução em 
no mínimo 50% da frequência das crises epilépticas. Para isso é de extrema importância definir e tratar 
a causa primária quando ela existir, já que a maioria dos fármacos não possui atividade antiepileptogê-
nica. Novas drogas antiepilépticas, utilizadas em humanos, estão sendo estudadas para uso em cães, 
porém, até agora, o fenobarbital e o brometo de potássio, associados à correta monitoração do paciente, 
continuam sendo as melhores opções de tratamento. Quando uma crise não é bem controlada, o animal 
pode apresentar status epilepticus, situação que requer tratamento emergencial. Busca-se com essa revisão 
de literatura realizar uma abordagem aplicada e crítica sobre o tratamento de crises epilépticas em cães, 
sejam elas simples, recorrentes, agrupadas ou contínuas.
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Abstract
The epileptic seizures are manifestations of neurological disorders, and occur with great frequency in 
small animals. The success in antiepileptic therapy can be translated by reduction in at least 50% of the 
epileptic seizure frequency. For this reason is very important to define and treat the primary cause when 
it exists, since the majority of drugs has no antiepileptogenic activity. New antiepileptic drugs are being 
studied for use in dogs but up to now none of them replaces or equals the benefits that the phenobar-
bital and potassium bromide brings to the patient. When seizure is not well controlled, the animal may 
present status epilepticus, which is a situation of emergency treatment. With this review we pretend to 
give a practical and critical approach to the treatment of single, recurrent, cluster or continuous epileptic 
activity in dogs. 

Keywords: Neurology,epilepsy, seizure, antiepileptic drug, dog.

REVISÃO DE LITERATURA

Introdução
As crises epilépticas são os distúrbios neurológicos 

que ocorrem com maior frequência em pequenos animais 
(1,2). São manifestações clínicas decorrentes de descargas 

neuronais anormais e hiperssincrônicas, caracterizadas 
por alterações estereotipadas e paroxísticas de compor-
tamento (2,3,4). Quando as crises epilépticas continuam 
por período prolongado ou sofrem recorrência sem que 
haja intervalos de consciência e recuperação, define-se tal 
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e, consequentemente, status epilepticus, o que aumenta a 
chance de refratariedade (1,7). Em nossa experiência, o 
sucesso terapêutico em cães, precocemente tratados, é 
muito maior comparado aos animais que não receberam 
tratamento imediato. Portanto, o início precoce da terapia 
antiepiléptica em cães, principalmente portadores de epi-
lepsia idiopática, é um ponto chave para o controle desse 
distúrbio (2, 5, 9).

Objetivo das drogas anti-epilépticas (DAE) 
O que posso esperar de uma DAE? Quando uma nova 

DAE é estabelecida no mercado humano, tem de apresen-
tar, pelo menos, 50% ou mais de redução da frequência 
de crises epilépticas do paciente (1,8). Essa informação é 
importante para que possamos dar uma perspectiva para 
o proprietário, uma vez que eles têm a expectativa de 
que as crises devem ser completamente interrompidas. A 
maioria das DAE apresenta ação antiepiléptica, mas, com 
raras excessões, não apresentam ação antiepileptogênica, 
ou seja, não são capazes de alterar a doença de base que 
gera os disparos elétricos anormais (6,8). Por isso, é de ex-
trema importância definir as causas dessas crises epilép-
ticas. Torna-se de grande utilidade pedir ao proprietário 
que mantenha um diário das crises. Isso proporcionará 
duas vantagens principais: primeiro pode-se estabelecer 
a frequência de crises durante um determinado perío-
do de tempo e definir se o tratamento está funcionando; 
segundo, ajuda o dono a diminuir o impacto emocional 
com os eventos de crise.

A maioria das DAE altera a excitabilidade dos neurô-
nios encefálicos, e reajusta o equilíbrio entre excitação e 
inibição para que as crises epilépticas sejam controladas 
(5,8). Existem vários mecanismos básicos que estão envol-
vidos na ação das DAE (Figura 1).
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manifestação como status epilepticus, condição esta con-
siderada emergência neurológica com risco de morte do 
paciente (5).

O tratamento deve basear-se, além da terapia antie-
piléptica, na elucidação da causa primária, quando ela 
existir, pois se sabe que a maioria dos fármacos utilizados 
não possui atividade antiepileptogênica (6). O paciente 
em status epilepticus deve receber atenção especial e ser 
tratado com base em alguns critérios que vão desde a es-
tabilização hemodinâmica até a remissão da crise epilép-
tica (6).

Em aproximadamente 20-30% dos cães tratados, as 
crises epilépticas não são adequadamente controladas 
com as drogas antiepilépticas convencionais. O aumento 
excessivo das doses poderia controlar as crises epilépti-
cas, porém, seus efeitos colaterais e toxicidade inviabili-
zam tal procedimento (7). Muitas das novas drogas an-
tiepilépticas utilizadas com êxito e boa tolerabilidade na 
medicina humana, não são eficazes em cães. Isso ocorre 
devido à farmacocinética inapropriada nessa espécie, 
ocorrência de toxicidade, tolerância farmacológica e tam-
bém ao custo elevado de muitas delas (6,8).

Na maioria dos cães, o sucesso terapêutico, traduzido 
por redução em no mínimo 50% na frequência das crises 
epilépticas, pode, perfeitamente, ser alcançado com uso 
de fármacos convencionais como o fenobarbital e o bro-
meto de potássio (6,8). As causas de refratariedade estão 
mais relacionadas à negligência do proprietário, falta de 
orientação deste por parte do veterinário, falta de monito-
ração das concentrações séricas das drogas e diagnóstico 
equivocado, do que propriamente à ineficiência terapêu-
tica primária ou farmacorresistência (6,7).

Frente à importância do assunto em questão, este 
trabalho tem como objetivo fundamental realizar uma 
abordagem atualizada, aplicada e crítica sobre a terapia 
das crises epilépticas em cães, a fim de fornecer subsídios 
para auxiliar no tratamento ambulatorial de crises sim-
ples, recorrentes, agrupadas ou contínuas.

Revisão de Literatura

Quando tratar uma crise epiléptica? 
Existem alguns preceitos de que animais com cri-

ses epilépticas devem receber tratamento antiepiléptico 
apenas quando apresentarem mais de três crises em um 
período de um mês (8). Porém, sabe-se que há um meca-
nismo de “ignição” em que uma crise predispõe o encé-
falo a desenvolver mais crises. Além disso, sabe-se que 
quanto maior a frequência de crises, mais predisposto 
estará o paciente a desenvolver crises agrupadas (cluster) Figura 1 - Mecanismos básicos de ação das drogas antiepilépticas 

Figura 1 – Mecanismos básicos de ação das drogas antiepilépticas 
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Drogas antiepilépticas 
Existem muitas drogas antiepilépticas disponíveis 

para tratamento de cães (Quadro 1), mas, com utilização 
apropriada, consegue-se sucesso terapêutico com o feno-
barbital e o brometo de potássio, como demonstrado na 
Figura 2.

alguns neurologistas estão usando brometo de potássio 
(KBr) como tratamento de primeira linha em cães, espe-
cialmente se o cão apresenta baixa frequência de crises, 
hepatopatia e/ou trata-se de um paciente jovem (11).

O mecanismo de ação do PB é baseado no aumento da 
resposta neuronal ao neurotransmissor inibitório ácido 
gama-aminobutírico (GABA), em seus efeitos antigluta-
maérgicos e de inibição do influxo de sódio nos neurônios 
(8). Nos cães é rapidamente absorvido dentro de duas ho-
ras e atinge concentração máxima no plasma em torno de 
quatro a oito horas após administração oral. A maior par-
te é metabolizada pelo fígado sendo o restante eliminado 
pela urina sem alteração (12). Recomenda-se uma dose 
inicial de 3mg/kg, a cada 12 horas e, naqueles cães com 
crises em cluster ou status epilepticus pode-se iniciar com 
5mg/kg. Sabe-se que a concentração sérica eficaz relatada 
em cães é de 15-45 µg/mL, porém concentrações séricas 
de fenobarbiltal abaixo de 20 µg/mL, são insuficientes 
para controle efetivo das crises epilépticas e acima de 35 
µg/mL conferem um risco maior de efeitos colaterais (1, 
6). A mensuração da concentração sérica deve ser reali-
zada em duas a três semanas após o início da terapia, e 
sempre após alteração da dose (2,4,5,6). O objetivo dessa 
monitoração é determinar se a concentração plasmática 
mínima de fenobarbital, que ocorre 12 horas após a ad-
ministração do medicamento, é suficiente para o controle 
das crises, além de evitar efeitos tóxicos (12).

As reações idiossincráticas relatadas incluem discra-
sias sanguíneas (13,14), dermatite necrolítica superficial 
(15), dissinesias(16) e distúrbios persistentes do compor-
tamento. Estas reações idiossincráticas não são relaciona-
das à dose e normalmente, resolvem-se uma semana após 
o tratamento ser interrompido. Os efeitos adversos dose-
-dependentes previsíveis incluem polidipsia, poliúria, 
polifagia (2,4,6). Outros efeitos colaterais como ataxia, se-
dação e aumento dos valores séricos das enzimas hepáti-
cas podem ocorrer. A monitorização cuidadosa da função 
hepática é necessária quando os níveis séricos da droga 
estiverem acima de 35 µg/ml(17). No geral, o PB pode ser 
utilizado com sucesso na maioria dos casos, sendo bem 
tolerado. Não se deve retirar a droga abruptamente, uma 
vez que a dependência física ocorre durante o tratamento 
crônico, e as crises epilépticas induzidas pela retirada po-
dem ocorrer (6,8,10). Se o tratamento com PB tiver de ser 
interrompido, recomenda-se 20% de diminuição a cada 
mês ou que outra DAE seja adicionada com uma dose de 
sobrecarga antes da interrupção do PB.

Relacionou-se a administração crônica de fenobarbi-
tal, na dose padrão, à diminuição de valores séricos T4 
total e T4 livre e ao aumento nas concentrações séricas de 
TSH. Isso pode estar relacionado ao aumento do meta-
bolismo hepático e à diminuição da síntese e secreção da 
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Quadro 1 - Características das drogas antiepilépticas disponíveis 
para tratamento em cães 

Figura 2 - Modelo para utilização da terapia antiepiléptica com 
fenobarbital e brometo de potássio 
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tiroxina ocasionando o hipotireoidismo induzido (6, 11). 
Em nossa rotina clínica, mensuramos T4 livre e TSH an-
tes do início da terapia com fenobarbital, para avaliar as 
alterações que este fármaco pode induzir ao paciente. A 
reposição hormonal com L-tiroxina em animais que apre-
sentam redução de T4 livre, T4 total e aumento de TSH 
associados aos sinais clínicos de hipotireoidismo, como 
ataxia e diminuição de atividade física, tem se mostrado 
eficiente em controlar tais alterações.

Brometo de potássio (KBr): O brometo de potássio é 
a mais antiga dentre as DAE. No entanto, seu mecanismo 
de ação ainda não foi completamente esclarecido. Acredi-
ta-se que o brometo seja confundido com cloreto pelo or-
ganismo. Assim, o brometo passa pelos canais de cloro no 
encéfalo e provoca uma hiperpolarização dos neurônios, 
tornando-os menos propensos para disparar (6,8,18).

Nos seres humanos, seu emprego está associado com 
efeitos colaterais graves, como lesões cutâneas, além de 
sinais gastrintestinais e neurológicos. Em cães é seguro 
desde que não seja administrado em doses muito altas 
(19). Os efeitos colaterais relatados são polidipsia, poli-
fagia, sedação, ataxia, pancreatite e sinais gastrintestinais 
(20). Pode causar irritação da mucosa gástrica e, portanto, 
causar vômito. Isto pode ser evitado, administrando-se a 
droga após ou junto com alimentação. Outra opção é di-
vidir a dose em quantidades menores, fornecidas várias 
vezes ao dia. É importante ressaltar ao proprietário que 
a modificação do alimento do paciente deve ser evitada, 
uma vez que os teores de salda dieta podem alterar a taxa 
de eliminação renal do fármaco. Assim, dietas ricas em 
cloreto vão aumentar a eliminação renal do brometo e, 
portanto, menores concentrações séricas serão atingidas 
(21).

Pode ser usado como primeira opção de tratamento 
na dose de 40 mg/kg/dia ou como terapia adicional ao 
fenobarbital, na dose de 30mg/kg/dia (18). Quando o 
KBr é utilizado em cães refratários ao PB, o tratamento é 
eficaz em aproximadamente dois terços dos casos (18). A 
associação desses fármacos deve ser considerada a par-
tir do momento em que não se consegue manter controle 
adequado das crises epilépticas, mesmo com a concen-
tração sérica ideal de fenobarbital (22). Sua meia-vida é 
longa, aproximadamente de 15 a 20 dias, de modo que a 
estabilidade sérica será atingida em100-200 dias (22). Para 
que a concentração sérica ideal seja atingida em menos 
tempo, o KBr pode ser administrado como dose de sobre-
carga de 600 mg/kg durante 1-6 dias, seguida de dose de 
40 mg/kg/dia para manutenção (6,8,18). A concentração 
sérica terapêutica varia entre 0.7 e 2.3µg/mL, quando ad-
ministrado como terapia adjuvante ao fenobarbital, e, de 
1-3 µg/ml quando em monoterapia (6). Deve ser mensu-
rada um mês após a dose de sobrecarga, até três meses 

após início da dose de manutenção e periodicamente, 
principalmente após alteração na dose (6).

Diazepam: O diazepam não deve ser utilizado como 
terapia antiepiléptica de manutenção em cães. Isso devi-
do às suas características farmacológicas, tais quais como 
a curta meia vida plasmática, às diversas administrações 
necessárias para manutenção da concentração sérica ide-
al, e ao desenvolvimento de tolerância após uma a duas 
semanas de uso (6,23,24). Porém é útil para cessar rapida-
mente crises epilépticas, principalmente quando o animal 
se encontra em status epilepticus, pois tem a capacidade 
de penetrar rapidamente na barreira hematoencefálica e 
ter início rápido de ação em torno de um a dois minutos 
(25,26). Pode ser utilizado como terapia temporária, por 
via retal na dose de 1-2mg/kg, nas situações em que é 
necessário o controle imediato da crise, como em controle 
do status epilepticus ou de crises agrupadas (cluster), ini-
ciada pelo proprietário em casa (2,25,27,28). Essa aplica-
ção pode ser repetida por no máximo três vezes em um 
período de 24 horas e nunca deve exceder uma dose total 
de 3 mg/kg (2,6)

Novas DAE 
Quando o tratamento está sendo corretamente acom-

panhado e o fenobarbital e o brometo de potássio atin-
gem a concentração sérica ideal, mas não são capazes de 
conter as crises, novas DAE podem ser utilizadas como 
terapias adjuvantes (29).

Gabapentina: Gabapentina foi originalmente desen-
volvida como um análogo do neurotransmissor inibitório 
GABA. No entanto, ela não interage com os receptores 
GABAA ou GABAB e não é um inibidor da absorção ou da 
degradação do GABA. Seu mecanismo de ação baseia-se 
em sua ligação a uma subunidade dos canais de cálcio 
voltagem-dependentes, o que parece aumentar a síntese 
de GABA (30). Cerca de 30% da droga é metabolizada em 
N-metilgabapentina no fígado. Sua biodisponibilidade 
oral é de 80%, menos de 3% se liga às proteínas plasmá-
ticas e sua via de excreção é principalmente por via renal 
(31). Dois estudos demonstraram que pouco mais de 50% 
de cães refratários ao tratamento com PB e/ou KBr res-
ponderam a terapia com gabapentina, com uma redução 
da frequência de crises em mais de50% (30, 32). A dose 
inicial de10 mg/kg, a cada oito horas, tem sido sugerida 
para cães (32), embora a redução da dose possa ser ne-
cessária em pacientes com insuficiência renal. Sedação e 
ataxia são os efeitos colaterais mais comumente relatados.

Pregabalina: A pregabalina tem um perfil farmaco-
lógico semelhante ao seu antecessor gabapentina (33,34). 
As doses administradas no estudo variaram de 2-4 mg/
kg, a cada oito horas. No entanto, a mesma dose também 
pode ser fornecida, com sucesso, duas vezes por dia. Os 
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farmacorresistentes a outras DAE (6). No entanto, o custo 
do felbamato ainda é muito elevado.

Zonisamida: Zonisamida é um derivado do 1,2 benzi-
soxazol que funciona tanto pelo bloqueio da propagação 
das descargas epilépticas quanto suprimindo atividades 
epileptogênicas focais (45). Em cães, zonisamida é bem 
absorvida, apresenta uma meia-vida relativamente longa 
(15 horas) e alta afinidade de ligação às proteínas plasmá-
ticas. É metabolizada no fígado e, portanto, sua eficácia 
pode sofrer influência pela administração concomitante 
de outras drogas com metabolização hepática. Em huma-
nos, foi verificado seu amplo espectro de atividade an-
tiepiléptica contra uma variedade de tipos de crises, com 
melhora em particular no tratamento de epilepsia mioc-
lônica em adultos. Os principais efeitos adversos em hu-
manos incluem uma maior incidência de cálculos renais, 
sedação e distúrbios gastrintestinais. Efeitos colaterais em 
cães são transitórios, dentre os quais sedação, ataxia e vo-
mito são os mais relatados (46). Uma dose de 5-10 mg/kg, 
a cada 12 horas, tem sido usada com sucesso em cerca de 
dois terços de pacientes refratários a outras DAE (46). Em 
alguns casos, o efeito foi apenas transitório (47).

Efeito “Lua-de-mel”: Na medicina humana, recentes 
estudos demonstraram que algumas drogas possuem um 
excelente efeito antiepiléptico nas primeiras semanas de 
tratamento, mas perdem a capacidade de controlar as cri-
ses epilépticas nas semanas seguintes (48,49). Na medici-
na veterinária, esse efeito chamado de “honey-moon” (lua-
-de-mel) foi documentado com a utilização da maioria 
das novas DAEs como levetiracetan, topiramato, prega-
balinae zonisamida (7,33,37,50). Em cães, nossa experiên-
cia tem demonstrado que esse período de melhora signifi-
cativa ocorre durante aproximadamente dois meses após 
a instituição da nova DAE, e que, após esse período, as 
mesmas tornam-se ineficazes em controlar a frequencia 
das crises. Opcionalmente, quando as novas DAE falham 
em controlar as crises epilépticas após esse período de 
“lua-de-mel”, pode-se lançar mão de sua utilização, ao in-
vés de uso contínuo, somente como pulsoterapia, ou seja, 
utiliza-se a droga adicional somente no dia em o paciente 
apresentar crises em cluster ou status epilepticus e nas 48-
72 horas subsequentes ao evento.

Outras opções de tratamento 
Estimulação do nervo vago: Estimulação do nervo 

vago é um tratamento antiepiléptico aprovado para epi-
lepsias parciais farmacorresistentes em seres humanos. A 
estimulação do nervo vago esquerdo através de um dis-
positivo implantado por via subcutânea tem sido descrita 
em cães (51). No entanto,o resultado não parece ser enco-
rajador. Além disso, é muito oneroso. A compressão do 
bulbo ocular também tem sido descrita como um método 

efeitos colaterais relatados foram semelhantes aos da ga-
bapentina, embora a sedação tenha sido mais grave com 
uso da pregabalina. Pode ser considerada como um ad-
juvante antiepiléptico promissor para animais refratários 
aos outros tratamentos (33,35). 

Levetiracetam: O levetiracetam é na atualidade uma 
das DAE mais populares na medicina humana. Sua prin-
cipal via metabólica não depende de sistema do cito-
cromo hepático P450, e portanto, não causa inibição ou 
auto-indução das enzimas hepáticas de forma significa-
tiva. Apresenta baixa ligação às proteínas plasmáticas, 
biodisponibilidade de aproximadamente 100%, é excre-
tada quase que em sua totalidade de maneira inalterada 
pelos rins, e não parece interagir com outras DAE (7,36). 
Aparentemente não afeta as vias comuns dos neurotrans-
missores ou canais iônicos. Pode inibir correntes de cálcio 
de alta voltagem e age, principalmente, interferindo com 
moduladores alostéricos negativos das vias inibitórias de 
GABA e glicina no encéfalo. O levetiracetam apresenta 
ainda, uma nova forma de ação, diferente de qualquer 
outra DAE: liga-se a uma vesícula pré-sináptica SV2A 
(36), o que é interessante no que diz respeito ao desen-
volvimento de DAEs mais toleráveis e eficazes. A dose de 
10-20 mg/kg, a cada oito horas, tem sido recomendada 
em cães (7). Administração em associação ao fenobarbital 
altera significativamente a farmococinética deste fármaco 
sendo necessário ajuste da dose (37). Seu tempo de meia-
-vida no cão é de 3-4 horas. Os efeitos colaterais são rara-
mente descritos, sendo relatada sedação discreta(38).

Topiramato: O topiramato é uma droga estrutural-
mente distinta das outras DAE, pois é um derivado natu-
ral do monossacarídeo D-frutose (39). Seus mecanismos 
de ação são múltiplos e incluem o bloqueio de canais de 
sódio, modulação de canais de cálcio, aumento da con-
dutância de canais de potássio, potencialização da inibi-
ção do GABA, antagonismo do glutamato em receptores 
não-NMDA e discreta inibição da anidrase carbônica 
(40,41,42). Há também relatos de modelos animais que 
sugerem efeitos neuroprotetores do topiramato, princi-
palmente sobre o sistema límbico.

Recentemente, alguns artigos têm sido publicados na 
literatura médica relatando o uso bem sucedido de topi-
ramato em casos de status epilepticus (42). Em cães, tem 
sido utilizado, na dose de 2,5 a 10 mg/kg a cada oito ho-
ras, como terapia adicional ao uso de fenobarbital e KBr 
em pacientes refratários, embora a redução da frequência 
de crises não tenha se mostrado satisfatória (7). Isso pode 
estar relacionado ao tempo de meia-vida dessa droga na 
espécie canina, em torno de 2 a 4 horas (43).

Felbamato: Felbamato tem se mostrado muito eficaz 
para tratar crises parciais epilépticas focais (44). Também 
foi eficaz no tratamento de uma subpopulação de cães 
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de estimular o nervo vago para controlar temporaria-
mente as crises epilépticas em cães em status epilepticus 
(52).

Dieta: Dieta cetogênica, que é caracterizada por uma 
ingestão de baixos teores de carboidratos e altos teores de 
gorduras, é altamente eficaz no tratamento antiepilépti-
co em crianças e já vem sendo empregado durante várias 
décadas. O mecanismo de ação não é totalmente compre-
endido. Uma justificativa proposta é a de que o aumento 
da acetona no encéfalo teria propriedades antiepilépticas 
(53). Em cães, é muito mais difícil induzir cetose, quando 
comparados aos humanos (54) e, portanto, não se sabe se 
a dieta cetogênica seria um tratamento antiepiléptico efi-
caz nesta espécie.

Alergia alimentar: Alguns relatos em humanos suge-
rem que reações de hipersensibilidade podem estar as-
sociadas com epilepsia, enxaqueca e hiperatividade em 
crianças. Nesses indivíduos, uma dieta hipoalergênica 
parece reduzir a frequência das crises epilépticas. Recen-
temente, descreveram-se oito cães com epilepsia refratá-
ria que foram tratados após instituição de uma dieta de 
exclusão. Sete dos cães tinham doença gastrintestinal crô-
nica e apresentaram redução da frequência das crises epi-
lépticas após tratamento da alergia alimentar (12). Mais 
trabalhos precisam ser feitos para determinar o papel da 
alergia alimentar na epilepsia.

Perspectivas futuras: O uso de terapia celular é uma 
abordagem atual e promissora para o tratamento de do-
enças neurodegenerativas, seja por ação direta pela sua 
diferenciação em neurônios que irão substituir aqueles 
que foram lesados, ou estímulo da produção de fatores 
neurotróficos, os quais supostamente promoveriam neu-
rogênese das células-tronco neurais endógenas. Estudo 
recente sugere que o transplante de células-tronco huma-
nas pode reduzir a excitabilidade e as crises epilépticas 
recorrentes pelo restabelecimento da inibição sináptica, 
suprimindo ou reduzindo a atividade epileptiforme (55). 
Entretanto, ainda existe um escasso conhecimento sobre 
a interação das células-tronco com o tecido nervoso e sua 
influência sobre as células neuronais.

Tratamento no status epilepticus 
O status epilepticus (SE) é uma emergência neurológi-

ca caracterizada por atividade epiléptica prolongada que 
implica em risco de morte. Danos encefálicos histopatoló-
gicos podem ser observados em humanos e animais após 
poucos minutos de atividade epiléptica constante (26). 
Sabe-se que, em uma atividade epiléptica que dure mais 
de 10 minutos, é pouco provável que haja remissão, sem 
tratamento farmacológico (56). Deve-se diferenciar o SE 
das crises epilépticas agrupadas (cluster) que são caracte-
rizadas como duas ou mais crises epilépticas em um pe-

ríodo de 24 horas, que também necessitam de tratamento 
antiepiléptico imediato.

A atividade epiléptica prolongada causa danos cere-
brais primários que originam complicações secundárias. 
A injúria primária pode ter várias causas, tais como hi-
poxemia, excitotoxicidade e isquemia (56). A excitotoxi-
cidade é secundária à ativação excessiva dos receptores 
glutamatérgicos NMDA, levando a um influxo excessivo 
de íons cálcio para o meio intracelular e consequente ati-
vação da cascata de apoptose. 

Durante o SE, os pacientes podem desenvolver hiper-
tensão, aumento do fluxo sanguíneo encefálico, hipoxe-
mia, hipercarbia, hiperglicemia e acidose láctica. Os even-
tos descritos podem levar a edemaciação do parênquima 
encefálico e aumento de pressão intracraniana, o que 
pode resultar em herniações encefálicas (56).

Se não houver remissão da crise epiléptica, a pressão 
arterial tende a diminuir, e hipertermia, hipoglicemia, 
miólise, hipercalemia e arritmias cardíacas podem se 
desenvolver (2). Estas alterações podem ser ainda mais 
agravadas pelo tratamento agressivo com drogas antiepi-
lépticas, as quais diminuem a pressão arterial e reduzem 
as frequências cardíaca e respiratória. A associação desses 
fatores pode levar à falência múltipla de órgãos. Se hou-
ver sinais clínicos de aumento da pressão intracraniana 
é indicado uso de manitol na dose de 1-2 g/kg, aplicado 
lentamente durante 15-20 minutos (6).

Objetivos do tratamento no status epilepticus (Figura 3) 

 

 

Figura 1 – Mecanismos básicos de ação das drogas antiepilépticas 

Objetivos do tratamento no status

epilepticus

1º Interromper as 

crises epilépticas

2} Proteger o encéfalo

3º Manutenção de

futuras drogas 

antiepilépticas

Figura 3 - Principais objetivos do tratamento no status 
epilepticus 

Fase I: estabilizar o paciente 
O estado de uma paciente com SE é considerado emer-

gencial. Primeiramente, deve ser estabelecido suporte as 
vias aéreas, respiratórias e circulatórias. A concentração 
de oxigênio sanguíneo deve ser avaliada com um oxíme-
tro de pulso e/ou hemogasometria arterial. Devem ser 
mensurados a pressão arterial e os níveis de eletrólitos 
sanguíneos (sódio, potássio, cálcio, cloreto), glicemia, 
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volume globular e proteínas totais. Contagem de células 
sanguíneas, bioquímica sérica e mensuração do nível sé-
rico da droga antiepiléptica (caso o paciente já esteja sob 
terapia) devem ser também analisadas.

O animal deve receber oxigênio e fluidoterapia a base 
de 0,9%NaCl (10 ml/kg/h). A temperatura retal deve 
ser cuidadosamente monitorada e, caso haja hiperter-
mia, esta deve ser minimizada. O tratamento do SE em 
si deve iniciar primeiramente com a aplicação de diaze-
pam (0,5 mg/kg, IV ou 1 mg/kg, IV, se o animal já estiver 
recebendo fenobarbital), o qual começa a agir quase que 
imediatamente. Essa aplicação pode ser repetida por no 
máximo três vezes em um período de 24 horas e nunca 
deve exceder uma dose total de 3 mg/kg (2,6). Na ausên-
cia imediata de um acesso venoso, o diazepam pode ser 
aplicado por via retal (1 mg/kg ou 2 mg/kg se já estiver 
recebendo fenobarbital).

Se o animal não recebe tratamento prévio com o fe-
nobarbital, o mesmo pode ser administrado em conjunto 
com o diazepam, pois sua ação pode levar até 20 minutos 
para iniciar enquanto o tempo de ação do diazepam dura 
apenas cerca de 20-30 minutos. Para iniciar uma monote-
rapia com fenobarbital pode-se administrar 20mg/kg em 
um período de 24 horas (dividida em doses múltiplas).

Se o paciente já estiver recebendo PB e as concentra-
ções séricas estiverem inadequadas, deve-se administrar 
1 mg/kg para cada µg/ml que se deseja aumentar no 
plasma. Não se deve aumentar a dose muito rapidamen-
te, e indica-se que os níveis séricos do PB sejam aumenta-
dos em no máximo 5µg/ml de cada vez.

Fase II: terapia de manutenção 
Após controle inicial das crises deve-se instituir trata-

mento de manutenção com PB para um efeito antiepilép-
tico prolongado da seguinte maneira:

- Monoterapia em cães: 3-5mg/kg,duas vezes ao dia
- Se já estiver recebendo PB, administrar 1 mg/kg 

para cada µg/ml sérico a ser elevado, até no máximo 5 
µg/ml de cada vez.

Se o animal não estiver respondendo ao PB, recomen-
da-se iniciar o uso do brometo de potássio como agente 
adjuvante, ou como monoterapia em casos em que o PB 
cause riscos ao animal:

- Iniciar com 600 mg/kg (100 mg/kg, a cada 24 horas, 
por 6 dias ou a cada 4 horas, até que uma dose total de 
600 mg/kg seja alcançada). Após, manter uma dose de 
40mg/kg uma vez ao dia ou 20 mg/kg duas vezes ao dia.

Fase III: tratar as crises epilépticas recorrentes 
Se as crises continuam apesar dos tratamentos acima 

mencionados, pode-se tentar administrar o diazepam a 
uma taxa de infusão contínua de 0,5 mg/kg/h, ou mida-
zolam, que apresenta menos comprometimento cardio-
vascular a 0,3 mg/kg/h (25).

Entretanto, torna-se difícil encontrar o medicamento 
mais apropriado já que após 30 minutos do início da cri-
se, os receptores de GABA mudam a conformação de sua 
subunidade levando a refratariedade aos benzodiazepí-
nicos. Isso ocorre, pois o diazepam liga-se a receptores 
GABA para aumentara abertura dos canais e hiperpola-
rizar a célula (23,24). Depois de uma atividade epiléptica 
prolongada, o GABA pode estar esgotado sendo assim o 
diazepam não terá efeito.

Nesses casos, pode-se infundir continuamente pro-
pofol, a 4-8mg/kg, i.v., lento até efeito desejado, segui-
do por4-12 mg/kg/h (57). A retirada rápida de propofol 
pode induzir contraturas musculares, o que pode ser con-
fundida com crises epilépticas e, portanto, outras terapias 
antiepilépticas não devem ser administradas.

Levetiracetam na dose de 60 mg/kg, i.v., seguido de 
20 mg/kg, três vezes ao dia pode ainda ser utilizado (49). 
A ketamina, um antagonista NMDA, também vem sendo 
uma alternativa promissora. A dose de ketamina é de 5 
mg/kg, i.v. em bolus, em seguida, 5 mg/kg /h em infu-
são contínua pode ser uma alternativa (58).

A dificuldade para todos os tratamentos mencionados 
é detectar se a atividade epiléptica cessou e, para isso, o 
único método confiável seria o traçado encefalográfico.

Fase IV: anestesia prolongada 
Quando todas as alternativas falharam, pode-se ten-

tar a indução de coma por um período de no mínimo 12 
horas com agentes anestésicos gerais intravenosos (bar-
bitúricos ou não) ou inalatórios. Neste caso a utilização 
de respiradores mecânicos e monitoração constante do 
paciente devem ser fornecidas.

 O SE é uma condição grave, potencialmente fa-
tal, que requer uma intervenção rápida do médico vete-
rinário. Deve-se buscar um protocolo de tratamento pre-
ventivo que ajude amenizar a gravidade e a frequência 
das crises no futuro.

Sucesso e falha na terapia antiepiléptica 
O sucesso na terapia antiepiléptica só será obtido com 

o manejo adequado do paciente que inclui a escolha cor-
reta do fármaco, orientação adequada e cooperação do 
proprietário, tratamento concomitante da afecção base, 
quando presente, e mensurações constantes da concen-
tração sérica das drogas (2,6). 

Diante disso, antes de se iniciar uma terapia antiepi-
léptica, deve-se conscientizar os proprietários de que o 
sucesso não implica em remissão completa dos episódios 
epilépticos, e que isso dificilmente será alcançado (6). 

Deve-se ainda frizar que a dose preescrita não deve de 
maneira alguma ser alterada sem consulta prévia, mesmo 
quando o animal não estiver apresentando mais crises 
epilépticas. Ajustes na dosagem e associação com outros 
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fármacos podem ser necessários para que se obtenha me-
lhor controle. 

Se todos esses cuidados forem tomados um sucesso 
terapêutico possivelmente será conquistado. Contudo, 
animais com doenças progressivas e os portadores de 
epilepsias refratárias podem ainda, não responder ade-
quadamente ao tratamento (2,6).

Sabemos que o tempo de sobrevida de uma paciente 
epiléptico pode ser menor. Entretanto, se as crises epi-
lépticas estiverem bem controladas, o paciente terá uma 
vida normal. Cabe a nós, médicos veterinários juntamen-
te com os proprietários, zelar pela qualidade de vida de 
nosso paciente, a fim de se evitar a eutanásia precipitada 
de pacientes epilépticos.

Considerações Finais

O tratamento de animais com crise epiléptica é uma 
situação que exige comprometimento dos clínicos e do 
proprietário. A utilização de novas DAEs na medicina hu-
mana chama atenção dos médicos veterinários que procu-
ram novas terapias para as epilepsias de difícil controle. 
Entretanto, o sucesso terapêutico é dependente de vários 
fatores, que vão desde a escolha adequada do fármaco 
à correta monitoração do paciente. Apesar da incessan-
te procura por novas DAEs a terapia com fenobarbital e 
brometo de potássio em cães, quando utilizada de forma 
correta, permite um bom controle das crises epilépticas.
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