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Apresentação

OBJETIVO

Descrever o diagnóstico e o tratamento das crises epilépticas e epilepsia na APS.

Olá, aluna(o)!

Você já vivenciou o atendimento a uma crise epiléptica na APS? A sua equipe estava 
preparada para a ação?

As crises epilépticas e a epilepsia são ocorrências que precisam de atenção especial, 
pois requerem uma investigação criteriosa para que os encaminhamentos adequados 
sejam feitos, caso necessário.

A Atenção Primária à Saúde tem, portanto, as competências necessárias para o 
primeiro atendimento e para o acompanhamento. É de extrema importância o contato 
direto com o usuário e, muito provavelmente, com os familiares também, já que as 
pessoas que têm crises epilépticas podem não se lembrar de tudo.

Nosso objetivo neste recurso é que você consiga descrever o diagnóstico e 
tratamento das crises epilépticas e epilepsia na APS. Para isto, vamos primeiramente 
entender os critérios para diagnóstico das crises epilépticas e epilepsia, e, em seguida, 
entenderemos o tratamento. Vamos lá?



A avaliação diagnóstica de pessoas com crise epiléptica é desafiadora, especialmente 
quando o evento não é presenciado pelo profissional de saúde. Frequentemente a base 
para a avaliação na atenção primária é feita a partir da anamnese e do exame físico, geral 
e neurológico, porém com achados pouco específicos.

A alteração de consciência, que ocorre em muitos casos de crise epiléptica, limita a 
descrição dos sintomas pelo paciente, sendo necessário obter informações a partir de um 
familiar ou pessoa que observou o evento.

Existem diversas condições que podem ser confundidas com uma crise epiléptica, e, 
por isso, deve-se pensar nos principais diagnósticos diferenciais diante de uma pessoa 
com essa queixa.

1 DIAGNÓSTICO DAS CRISES EPILÉPTICAS E EPILEPSIA
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As informações devem ser obtidas a partir do paciente e, em caso de perda de 
consciência, de alguém que tenha presenciado a crise epiléptica. Alguns dados da história 
e do exame clínico reforçam a suspeita de crise epiléptica, como:

Assim, um usuário que chega à unidade sem um diagnóstico estabelecido de epilepsia, 
mas com história recente de crise epiléptica no último mês, deve ser questionado 
sobre fatores desencadeantes e situações de risco e vulnerabilidades que definam 
a necessidade de um atendimento prioritário com o médico da unidade de saúde. 
A partir da avaliação clínica, será estabelecida a real necessidade de seguir para 
investigação na APS, ou de indicar via documento de referência e contrarreferência (ou 
sistema informatizado conforme os processos de regulação do local) para o serviço 
especializado em neurologia. 

1.1 Anamnese e Exame Físico

Pródromos: 
eventos 

preditores da 
crise, como: 
irritabilidade, 
alterações de 

humor, cefaleia, 
entre outros.

Aura (manifestação sensorial): 
eventos iniciais da crise. 

Costuma ser o último evento 
que a pessoa se recorda. Por 
exemplo: percepções visuais 
e auditivas, parestesias, ou 

disestesias, podendo ser 
representadas por alucinações 

visuais ou auditivas.

Estado pós-ictal: 
confusão mental 

prolongada, 
sonolência, dores 

musculares e 
fadiga após a 

crise.

Confusão
mental matinal 
sem etiologia

definida.

Língua com 
sinais de 
mordida.
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Algumas informações auxiliam na avaliação da crise epiléptica e devem ser abordadas 
na anamnese:

• Fatores precipitantes e predisponentes: posição e movimento (deitado, em pé,
movimento de cabeça, defecar, urinar, etc.), medo, dor, período pós-prandial,
luzes piscantes, leitura, etc.;

• Questões sobre o pródromo (aura): mal-estar abdominal ascendente, medo, delírios
e alucinações, deja vu, tontura, sudorese, escurecimento visual, palpitações, dor
no pescoço ou ombros;

• Sobre a crise: estereotipia, tempo médio de duração da crise e do período de perda
de consciência, como e quando acontecem a queda e as lesões secundárias,
movimentos anormais (descrever como ocorrem os movimentos), nível de consciência
durante os movimentos, liberação de esfíncter ou mordedura de língua;

• Questões sobre o período pós-ictal: tempo de reorientação, dificuldade de
comunicação, agitação, agressividade e confusão.

Na anamnese e no exame físico, além de descrições sobre o evento, é importante 
reconhecer situações que possam aumentar a suspeita clínica para causas externas ou 
condições indutoras da crise, como:

• Presença de febre e possibilidade de infecção do sistema nervoso central (sinais
de meningismo);

• Hemiparesia, hiperreflexia, reflexos anômalos (como sinal de Babinski), sugerindo
lesão estrutural ou Acidente Vascular Cerebral (AVC);

• História de trauma cranioencefálico recente;

• História de uso de álcool ou drogas;

• Doenças crônicas que cursam com hipoglicemia ou distúrbios hidroeletrolíticos
(como diabetes e doença renal crônica);

• História familiar de desmaios, doenças neurológicas e cardiovasculares;

• Doenças psiquiátricas não compensadas.
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Interpretação: somar 01 (um) ponto para cada um dos itens respondidos corretamente e registrar o total 
na coluna da direita. O escore final é a soma dos pontos, sendo considerado normal quando superior a 24. 
Bertolucci e col. (1994) aplicaram o FMMS em 530 brasileiros com vários graus de escolaridade e obtiveram 
os seguintes pontos de corte para normalidade: analfabetos = 13; 1 a 8 anos escolaridade = 18 e > 8 anos 
escolaridade = 26.

No exame físico, a ausculta cardíaca e das artérias carótidas podem sugerir condições 
que aumentam a suspeita de doença vascular cerebral. Diante de uma crise convulsiva, além 
do exame físico geral e cardiológico, o exame do estado mental deve ser realizado. Caso 
deseje revisar o exame do estado mental, veja o quadro a seguir:

Fonte: Adaptado de BRASIL. Ministério da Saúde. Acolhimento à demanda espontânea: queixas mais comuns na Atenção 
Básica. 1ª ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2013.

QUADRO 1 – EXAME DO ESTADO MENTAL

TotalAdaptação do Folstein Mini Mental Status Examination

Orientação Data (que dia é hoje? registre os itens omitidos)
(    ) dia     (    ) mês     (    ) ano     (    ) dia da semana     (    ) manhã/tarde

Orientação Local (onde você está? pergunte os itens omitidos)
(    ) país     (    ) estado     (    ) cidade     (    ) local     (    ) andar

Registro de objetos (nomeie clara e lentamente 3 objetos e peça ao paciente para repetir)

(    ) janela     (    ) casaco     (    ) relógio

Sete Seriado (diminuir 7 de 100 sucessivamente ou soletrar MUNDO ao contrário)
(    ) 93    (    ) 86    (    ) 79    (    ) 72    (    ) 65   ou   (    ) O    (    ) D    (    ) N    (    ) U    (    ) M

Recordar objetos (relembrar os 3 objetos citados anteriormente)
(    ) janela     (    ) casaco     (    ) relógio

Denominação (aponte para o relógio e pergunte “O que é isto?”. Repita com um lápis)
(    ) relógio     (    ) lápis

Repetição (repetir a frase “casa de ferreiro, espeto de pau” ou “nem aqui, nem ali, nem lá”)

(    ) repetição correta na 1ª tentativa

Comando Verbal (pegue o pedaço de papel, dobre-o ao meio e coloque-o sobre a mesa)
(    ) pegar o papel     (    ) dobrar ao meio     (    ) colocar sobre a mesa

Comando Escrito (mostrar um pedaço de papel com a frase “Feche os olhos”)
(    ) fechou os olhos

Escrita (escrever uma frase)
(    ) sentença com sujeito + verbo e que faça sentido

Desenho (copiar o desenho da interseção de 2 pentágonos)
(    ) figura com 10 cantos e 2 linhas de interseção

Total (máximo = 30)
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Alguns sintomas auxiliam a diferenciar a suspeita clínica de uma crise epiléptica 
verdadeira de um evento não epiléptico. Alguns autores sugerem que os seguintes critérios 
sejam utilizados para apoiar a suspeita clínica de uma crise epiléptica:

QUADRO 2 – CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS PARA DEFINIR OCORRÊNCIA
DE UMA CRISE CONVULSIVA

1. Inconsciência com tremores mioclônicos, com ou sem mordedura da língua ou
endurecimento; 

2. Inconsciência com espasmos tônicos, sem tremores mioclônicos, com ou sem
mordedura da língua;

3. Inconsciência com mordedura da língua sem sacudidas mioclônicas ou
endurecimento; 

4. Inconsciência ou olhar com um dos seguintes sintomas precedentes percebidos
pelo paciente: sentimento crescente do estômago para a garganta, olfato de aromas
estranhos, rigidez ou convulsões na face/membro(s) ou giro da cabeça para um lado;

5. Olhar fixo, sem reação a estímulos externos, com batida de lábios, torcer o corpo,
piscar, fazer caretas ou fazer os mesmos movimentos continuamente, não lembrados
pelo paciente;  

6. Empurrões musculares repetitivos no rosto ou em membro(s) sem perda de
consciência. 

Observação: O diagnóstico de uma síncope com convulsões mioclônicas é feito quando
há uma causa clara para tal, como a perda de consciência ter sido de curta duração,
o paciente parecer pálido durante o ataque e tornar-se alerta imediatamente depois.  

Fonte: Adaptado de GUSSO, Gustavo; LOPES, José M. C.; DIAS, Lêda C., (org.). Tratado de Medicina de Família 
e Comunidade: princípios, formação e prática. Porto Alegre: ARTMED, 2019, 2388 p.
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O diagnóstico da doença epilepsia é estabelecido clinicamente quando a 
pessoa apresenta crises epilépticas recorrentes, não provocadas por fatores agudos 
desencadeantes (como infecção do sistema nervoso central) ou potencialmente reversíveis 
(como intoxicação ou distúrbio hidroeletrolítico).

1.2 Diagnóstico de Epilepsia

Portanto, para o diagnóstico de epilepsia, deve-se considerar 
fatores como idade de início, alterações no desenvolvimento, 
alterações neurológicas, achados no eletroencefalograma e 
exame de neuroimagem.

No primeiro episódio de crise epiléptica, em pessoas sem fatores desencadeantes 
agudos ou potencialmente reversíveis, o Eletroencefalograma (EEG) é o exame inicialmente 
indicado. O EEG, quando alterado, é capaz de identificar o tipo e a localização da atividade 
epileptiforme, podendo orientar a classificação da síndrome epiléptica e a escolha do 
tratamento farmacológico. Contudo, sua realização não é essencial, visto que o exame 
normal não afasta o diagnóstico de epilepsia.

1.2.1 Exames complementares

IMPORTANTE

O EEG pode apresentar alterações transitórias nas primeiras 48 horas, sendo 
desaconselhada sua realização no estado pós-ictal imediato. Recomenda-se 
sua realização a partir do 3º e 4º dias e até no máximo um mês após a crise.

Entre os exames de neuroimagem, a RMN apresenta-se superior à tomografia 
computadorizada, pois, além de avaliar lesões estruturais, detecta alterações mais sutis, 
como displasias corticais. Contudo, sua avaliação não é fundamental para o manejo do 
usuário na atenção primária e, portanto, não deve ser o motivo de espera no referenciamento 
para o serviço especializado em Neurologia.

Os exames laboratoriais têm papel na investigação conforme a suspeita clínica de 
outras causas desencadeadoras da crise epiléptica (como hiperglicemia e hipoglicemia, 
distúrbios hidroeletrolíticos, entre outros).

Fonte: Adaptado de Freepik. Flaticon.
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O tratamento da crise epiléptica aguda visa o controle imediato da crise. A terapia 
farmacológica deve ser iniciada se a crise persistir por cinco minutos ou se houver mais 
de uma crise sem recuperação completa.

O trabalho coordenado em equipe é importante para proteção da pessoa contra 
ferimentos, com avaliação de sinais vitais e glicemia capilar/HGT, providenciamento de 
acesso venoso e coleta de história clínica. Em caso de emergência, a avaliação e o manejo 
são feitos simultaneamente. No início do quadro, deve-se:

• Proteger a pessoa de ferimentos: certificar que esteja em um lugar seguro;

• Posicionar a pessoa de lado (decúbito lateral direito) para prevenir a aspiração;

• Avaliar sinais vitais e glicemia capilar (Hemoglicoteste - HGT);

• Avaliação neurológica breve, visando identificar tipo de crise e, se possível,
sua etiologia;

• Avaliação respiratória: permeabilidade e saturação. Fornecer oxigenoterapia
e ventilação, se necessário;

• Avaliação circulatória: monitorização cardíaca, pressão arterial e pulso;

• Providenciar acesso venoso;

• Não colocar nada na boca da pessoa;

• Avaliar com acompanhante história de epilepsia prévia, trauma cranioencefálico,
comorbidades crônicas, ou uso de álcool, drogas ou outros medicamentos crônicos;

• Realizar medidas gerais específicas conforme a história clínica e avaliação de
sinais vitais (fornecer antitérmico se pessoa com febre, soro glicosado em pessoa
com hipoglicemia, tiamina na suspeita de deficiência, etc.).

2 TRATAMENTO E MANEJO DA CRISE EPILÉPTICA AGUDA

Diante de um paciente em crise epiléptica, vários profissionais podem colaborar para que 
o cuidado seja prestado. O profissional que primeiro identifica a crise não deve deixar o 
paciente sozinho, podendo solicitar auxílio a outros profissionais que estão por perto, ou 
até a outro usuário, para que chamem a equipe de enfermagem e os médicos para seguir 
no atendimento do paciente. Enquanto isso, pode-se proteger a pessoa de ferimentos 
e posicioná-la em decúbito lateral. Enquanto a avaliação médica é realizada, a equipe 
de técnicos de enfermagem e enfermeiros pode realizar a avaliação de sinais vitais e 
providenciar acesso venoso (quando indicado). Além disso, a investigação de fatores 
desencadeantes e da história clínica do usuário pode ser averiguada com algum familiar 
ou acompanhante do usuário.

Você já vivenciou o atendimento a uma crise epiléptica na APS? A equipe estava 
preparada para a ação?
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IMPORTANTE

Vale ressaltar que o diazepam não deve ser prescrito por via intramuscular. Na 
ausência de acesso venoso na criança ou no adulto, o uso de midazolam por via 
intramuscular pode ser considerado.

Em adultos com acesso intravenoso (IV), a terapia inicial com benzodiazepínicos é 
a primeira escolha. Após duas doses de diazepam, se o paciente se mantiver em crise, 
deve-se iniciar fenitoína. Em crianças, a opção inicial de tratamento também é com 
benzodiazepínicos (diazepam ou midazolam) e, caso não haja controle da crise, pode-se 
utilizar valproato ou fenobarbital em transtornos epilépticos resistentes a benzodiazepínicos.



O quadro abaixo resume as orientações para o manejo agudo da crise epiléptica no 
adulto:

QUADRO 4 – MANEJO DA CRISE EPILÉPTICA AGUDA NO ADULTO

0 minuto 

Fazer o diagnóstico observando as manifestações da crise, o tempo de duração e/ou
rebaixamento do nível de consciência entre as crises.

Realizar medidas gerais específicas, incluindo farmacoterapia geral conforme
suspeita clínica (tiamina, glicose, antitérmico).

Cuidados gerais:
• Proteção e lateralização; 
• Adequação de vias aéreas;
• Oxigenação;
• Sinais vitais;
• Avaliação de glicemia.

Coleta de história.

Considerar encaminhamento para urgência se necessário coleta de exames.

5 a 25 minutos

Farmacoterapia específica, iniciar diazepam 10mg EV lentamente. Dose adicional se a
crise permanecer após 10 minutos. Não fornecer mais do que duas doses.

Considerar fenitoína se a crise não remitir, por meio de outra via endovenosa,
enquanto aguarda a transferência do usuário.

Encaminhe a pessoa para serviço hospitalar

Nas seguintes situações, o usuário deve ser encaminhado imediatamente para o
serviço hospitalar, após contato com Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(o manejo inicial deve ser feito enquanto aguarda o transporte): 
• Suspeita de trauma craniano, no pescoço ou neuroinfecção;
• Gravidez;
• Crises que duram mais de 5 minutos;
• Surtos em que não há recuperação de consciência entre as crises;
• Não há resposta a duas doses de diazepam;
• Não há retorno à função normal após a crise epiléptica (mais de 30 minutos
   após a crise epiléptica, sem melhora progressiva);
• Mais de uma crise generalizada em um único dia.
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Fonte: Adaptado de BRASIL. Ministério da Saúde. Acolhimento à demanda espontânea: queixas mais comuns 
na Atenção Básica. 1ª ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2013.
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As drogas anticonvulsivantes têm efeito sobre as crises epilépticas, não interferindo 
na evolução da doença. Assim, o objetivo do tratamento da epilepsia é controlar as crises, 
o que ocorre em até 70% das pessoas que utilizam a medicação de maneira adequada.

Existem diversos medicamentos utilizados para o tratamento da epilepsia, 
possibilitando individualizar tratamentos conforme a tolerância ao medicamento e 
indicações específicas de acordo com o tipo de crise.

Vale ressaltar que o tratamento da pessoa com epilepsia vai além da abordagem 
farmacológica: requer um olhar integral, com compreensão da sua condição crônica e dos 
estigmas relacionados à doença, o apoio familiar e social, a abordagem de comorbidades 
psiquiátricas associadas, entre outros.

Geralmente não se inicia o tratamento farmacológico diretamente após a primeira crise, 
pois de 27% a 84% das pessoas não apresentam novo episódio. A decisão para iniciar o 
tratamento pode ser realizada na APS, visando prevenir a recorrência das crises epilépticas. 
O quadro a seguir auxilia nessa tomada de decisão:

2.1 Tratamento crônico da epilepsia

QUADRO 5 – TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DE CRISE EPILÉPTICA

Indicação de tratamento farmacológico na crise epiléptica

1. Pessoa apresentou duas ou mais crises não provocadas (diagnóstico de epilepsia);

2. Crise única em pessoa de maior risco de recorrência por:
• Crise epiléptica tardia (uma semana após trauma cranioencefálico grave ou
  Acidente Vascular Cerebral); 
• Alterações relevantes no EEG (descargas epileptiformes);
• Exame de neuroimagem com lesão significativa (como tumor ou malformação
  vascular); 
• Exame neurológico anormal sugestivo de lesão cerebral focal (como perda de
  força unilateral).

Fonte: Adaptado de UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Faculdade de Medicina. Programa de 
Pós-Graduação em Epidemiologia. Telessaúde RS (Telessaúde RS-UFRGS). Telecondutas: Epilepsia. Porto 
Alegre: Telessaúde RS-UFRGS. 2017.

Ao iniciar um tratamento, deve-se optar por um medicamento (monoterapia), 
começando com doses baixas e aumentando lentamente até a dose mínima eficaz para 
controle das crises. Caso não haja controle das crises, aumenta-se a dose até a máxima 
dose tolerada, conforme efeitos adversos, antes de tentar trocar a medicação.



600 – 1800mgCarbamazepina
(200mg/cp)

200 – 400mgFenitoína
(100mg/cp)

100 – 400mg
Lamotrigina

(25mg, 50mg,
100mg/cp)

900 – 3000mgGabapentina
(300mg/cp)

Ataxia, tontura, diplopia, vertigem, anemia aplástica, 
leucopenia, irritação gastrointestinal, hepatotoxicidade 
e hiponatremia.

Tontura, diplopia, ataxia, incoordenação motora, 
confusão, hiperplasia gengival, linfadenopatia, 
hirsutismo, osteomalacia, feições grosseiras e 
exantema.

Reações dermatológicas, síndrome de 
Stevens-Johnson (SJS), necrólise epidérmica tóxica. 
A suspensão abrupta pode provocar crises de rebote.

Sonolência (em 24% dos pacientes), tonturas (em 
20,3%) e ataxia (em 17,4%), principalmente no início 
do tratamento.
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Em pessoas que apresentam crises recorrentes, deve-se questionar sobre adesão ao 
tratamento e situações desencadeadoras de crises (como privação de sono e uso de álcool). 
Além disso, quando necessário, otimizar a dose do anticonvulsivante. O tratamento a longo 
prazo deve ser planejado com a pessoa, orientando sobre os riscos de retirada abrupta da 
medicação. Para facilitar a adesão do usuário, estratégias podem ser criadas como facilitar 
o acesso a receitas e a dispensação dos medicamentos na própria unidade, com apoio da 
equipe farmacêutica inserida na APS.

Qualquer profissional da equipe pode enfatizar a adesão adequada ao tratamento 
proposto para o usuário, que não deve modificá-lo, devendo buscar atendimento no caso de 
novas crises ou na presença de efeitos adversos atribuídos à medicação. A automedicação 
deve ser fortemente desencorajada.

De maneira sumária, a escolha pelo medicamento conforme o tipo de crise é:

• Adultos com epilepsia focal: carbamazepina, fenitoína e ácido valpróico;
• Crianças com epilepsia focal: carbamazepina;
• Idosos com epilepsia focal: lamotrigina e gabapentina;
• Crises generalizadas: ácido valpróico.

QUADRO 6 – POSOLOGIA DE ANTICONVULSIVANTES PARA ADULTOS COM EPILEPSIA

Dose média
diária (mg) Efeitos colateraisMedicamento

(apresentação)

500 – 2500mgÁcido Valpróico
(250-500mg/cp)

Náusea, vômito, diarreia, dor abdominal, constipação, 
anorexia ou aumento do apetite, sedação, ataxia, 
cefaleia, diplopia, disartria, incoordenação motora, 
nistagmo, depressão, agressividade, hiperatividade, 
trombocitopenia, hematoma, hemorragia, linfocitose 
relativa, leucopenia, hepatotoxicidade.

Fonte: Adaptado de BRASIL. Ministério da Saúde. Acolhimento à demanda espontânea: queixas mais comuns 
na Atenção Básica. 1ª ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2013.
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Em pacientes em tratamento a longo prazo, pode-se considerar interromper o uso de 
anticonvulsivantes se eles não apresentarem crises por dois a três anos consecutivos, caso 
não existam condições que aumentem o risco de recorrência. Essa decisão deve ser conjunta 
com o paciente, a família e o neurologista.

Sugere-se, portanto, que o médico da APS referencie, para serviços ambulatoriais 
especializados em neurologia, o usuário que apresenta epilepsia controlada há pelo menos 
dois anos e que deseja avaliação para retirada da medicação, na ausência de fatores 
associados a recorrência de crises.

Fatores associados a recorrência de crises após descontinuar a medicação:

• Presença de doença estrutural cerebral (como malformação congênita, tumor,
eventos cerebrovasculares prévios, entre outros);

• Terapia combinada para controle de crises;

• Síndromes epilépticas específicas (como epilepsia mioclônica juvenil);

• Descarga epileptiforme no eletroencefalograma;

• História familiar de epilepsia.

2.2 Suspensão do tratamento crônico para epilepsia



 
 
 

 

 
 

 

 

Considerações finais

Neste recurso, abordamos o diagnóstico das crises epilépticas e da epilepsia. 
Foram apontadas as diferenças, indicando os sintomas e os sinais que devem ser 
observados antes, durante e depois da crise. Além disso, foram apresentadas as 
orientações a respeito do tratamento e manejo adequados.

A epilepsia é uma doença que já possui tratamentos, exames e medicamentos 
indicados. Porém, cada caso deve ser avaliado individualmente, inclusive considerando 
o fim do tratamento farmacológico, caso seja possível.

Esperamos que estas informações lhe auxiliem em sua prática profissional!

Até a próxima!
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