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RESUMO
Introdução: A epilepsia é a condição neurológica com impacto no desfecho da gravidez
mais comum, afetando de 3 a 4 por 1000 gravidezes. A exposição pré-natal aos
medicamentos antiepilépticos influenciam nos diferentes domínios do desenvolvimento,
com efeitos específicos no desenvolvimento motor, linguagem, comportamento e
interação social. Além disso, apresentam risco aumentado de malformações e baixo peso
ao nascer. Objetivo: Compreender os impactos no desenvolvimento de crianças com
mães epilépticas submetidas ao tratamento da epilepsia. Método: Foram selecionados os
descritores "Epilepsy", "Pregnancy" e "Child Development". Realizou-se um
levantamento bibliográfico na base de descritores MeSH e, posteriormente, na base de
dados PubMed. Com isso, foram encontrados 95 artigos e para limitar a busca, foram
selecionados os artigos dos últimos 10 anos e textos completos gratuitos, além de
excluídos por título e leitura rápida de resumos. Para a composição deste artigo, foram
utilizados 15 artigos. Discussão: Dentre as gestantes com epilepsia, a maioria necessita
de tratamento farmacológico durante a gravidez. Diante disso, apesar da terapêutica ser
benéfica tanto para a mãe quanto para o bebê, crianças expostas a drogas antiepilépticas
(AEDs) requerem atenção, uma vez que possuem risco aumentado de nascer com
malformações graves, já que alguns desses medicamentos são potencialmente prejudiciais
ao desenvolvimento fetal, principalmente no primeiro trimestre da gestação. Estudos
demonstraram que a exposição fetal ao Valproato de Sódio (VPA) estava associada com
alterações específicas no desenvolvimento motor, comportamento, interação social, QI
reduzido, piora nas habilidades verbais e de memória, e piora das funções não verbais e
executivas, quando comparadas com outros medicamentos antiepilépticos comumente
usados (Carbamazepina e Lamotrigina). Vale ressaltar, que mesmo com o aumento de
opções para o tratamento de epilepsia, ainda são poucas as informações sobre os efeitos
teratogênicos das novas drogas, porém, de um modo geral, há uma maior tolerabilidade
desse novo grupo de fármacos. Conclusão: Mulheres em idade fértil com epilepsia e seus
parceiros devem receber cuidados adequados e acompanhamento com aconselhamento
peri-concepcional, uma vez que, para gestações planejadas, é aconselhada a
suplementação de ácido fólico pré-concepção e ajuste da medicação caso necessário para
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minimizar o risco de malformações durante a gravidez. Além disso, crianças expostas a
antiepilépticos na gestação devem ser monitoradas ao longo da primeira infância para
permitir a intervenção precoce, diagnóstico e suporte, caso seja necessário. Conclui-se,
portanto, que faz-se necessária uma avaliação individualizada de riscos e benefícios para
cada gestante, prezando pela saúde do feto e pelo controle das crises epilépticas da
mulher. Por fim, é importante ressaltar que mais estudos a longo prazo devem ser
realizados com as novas drogas antiepilépticas, com o intuito de observar os seus efeitos
no desenvolvimento fetal.
Palavras-chave: Epilepsia, gravidez, desenvolvimento infantil.
ABSTRACT
Introduction: Epilepsy is the most common neurological condition impacting pregnancy
outcome, affecting 3 to 4 per 1000 pregnancies. Prenatal exposure to antiepileptic drugs
influence different domains of development, with specific effects on motor development,
language, behavior and social interaction. In addition, they are at increased risk for
malformations and low birth weight. Objective: To understand the impacts on the
development of children with epileptic mothers undergoing treatment for epilepsy.
Method: The descriptors "Epilepsy", "Pregnancy", and "Child Development" were
selected. A bibliographic search was carried out in the MeSH descriptor base and,
subsequently, in the PubMed database. With this, 95 articles were found, and to limit the
search, articles from the last 10 years and free full texts were selected, as well as excluded
by title and quick reading of abstracts. For the composition of this article, 15 articles were
used. Discussion: Among pregnant women with epilepsy, most need pharmacological
treatment during pregnancy. Therefore, although the therapy is beneficial for both mother
and baby, children exposed to antiepileptic drugs (AEDs) require attention, since they
have an increased risk of being born with severe malformations, since some of these drugs
are potentially harmful to fetal development, especially in the first trimester of pregnancy.
Studies have shown that fetal exposure to sodium valproate (VPA) was associated with
specific changes in motor development, behavior, social interaction, reduced IQ,
worsened verbal and memory skills, and worsened nonverbal and executive functions,
when compared to other commonly used antiepileptic drugs (Carbamazepine and
Lamotrigine). It is worth noting that even with the increase in options for the treatment
of epilepsy, there is still little information on the teratogenic effects of new drugs, but in
general, there is a greater tolerability of this new group of drugs. Conclusion: Women of
childbearing age with epilepsy and their partners should receive adequate care and followup with peri-conception counseling, since, for planned pregnancies, pre-conception folic
acid supplementation and adjustment of medication if necessary to minimize the risk of
malformations during pregnancy is advised. In addition, children exposed to
antiepileptics in pregnancy should be monitored throughout early childhood to allow for
early intervention, diagnosis, and support if needed. Therefore, we conclude that an
individualized assessment of the risks and benefits for each pregnant woman is necessary,
valuing the health of the fetus and the control of the woman's epileptic seizures. Finally,
it is important to emphasize that further long-term studies should be carried out with the
new antiepileptic drugs, in order to observe their effects on fetal development.
Keywords: Epilepsy, pregnancy, child development.

Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, v.4, n.3, p. 12451-12459 may./jun. 2021

Brazilian Journal of Health Review 12454
ISSN: 2595-6825

1 INTRODUÇÃO
A epilepsia é a condição neurológica com impacto no desfecho da gravidez mais
comum, afetando de 3 a 4 por 1000 gravidezes¹. Embora os medicamentos antiepilépticos
(AEDs) estão entre os teratógenos mais comumente prescritos para mulheres em idade
fértil4, eles não podem ser interrompidos naquelas que planejam a gravidez devido ao
risco de convulsões descontroladas, que podem ser prejudiciais para a mãe e para o
desenvolvimento da criança¹.
A exposição pré-natal aos medicamentos antiepilépticos influenciam nos
diferentes domínios do desenvolvimento, com efeitos específicos no desenvolvimento
motor, linguagem, comportamento, interação social e alterações do espectro autista. Além
disso, apresentam risco aumentado de malformações e baixo peso ao nascer2.
O conhecimento da teratogenicidade dos medicamentos antiepilépticos aumentou
na última década, incluindo a preocupação de que o Valproato de Sódio (VPA) esteja
associado a desfechos prejudiciais neurocognitivos e comportamentais do bebê. Como
esta droga está associada a malformações e efeitos deletérios, não é mais prescrita
rotineiramente para mulheres com potencial para engravidar, o que resultou no aumento
do uso de novos medicamentos, como Lamotrigina (LTG), Levetiracetam (LEV) e
Carbamazepina (CBZ)8.
A CBZ e a LTG em monoterapia parecem não afetar a cognição das crianças
expostas, mas são potentes causadores de defeitos congênitos. Para a maioria dos
medicamentos antiepilépticos, não há dados suficientes sobre o resultado a longo prazo11.
Portanto, o objetivo do estudo foi compreender os impactos no desenvolvimento de
crianças com mães epilépticas submetidas ao tratamento da epilepsia.
2 MÉTODO
Para a confecção deste artigo, foram selecionados os descritores "Epilepsy",
"Pregnancy" e "Child Development", conectados pelo operador booleano AND.
Realizou-se um levantamento bibliográfico na base de descritores MeSH e,
posteriormente, na base de dados PubMed. Com isso, foram encontrados 95 artigos e para
limitar a busca, foram selecionados os artigos dos últimos 10 anos e textos completos
gratuitos, obtendo 23 resultados. Dentre estes, foram excluídos 8 por título e leitura rápida
de resumos. Para a composição deste artigo, foram utilizados 15 artigos restantes.
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Figura 1: Imagem confeccionada pelos autores.

3 DISCUSSÃO
Dentre as gestantes com epilepsia, a maioria necessita de tratamento
farmacológico durante a gravidez. Diante disso, apesar da terapêutica ser benéfica tanto
para a mãe quanto para o bebê, crianças expostas a AEDs requerem atenção, uma vez que
possuem risco aumentado de nascer com malformações graves, já que alguns desses
medicamentos são potencialmente prejudiciais ao desenvolvimento fetal, principalmente
no primeiro trimestre da gestação [11].
Os AEDs afetam potencialmente o desenvolvimento do sistema nervoso central
(SNC) fetal durante a gravidez e em vários estágios. Além disso, foi observado que
crianças nascidas de mães epilépticas possuem maior deficiência com a execução de
habilidades motoras grossas e finas

[2]

. Tais alterações podem possuir relação com a

presença de AEDs no leite materno, abstenção ou interrupção precoce da amamentação
para evitar a exposição dos medicamentos ao bebê, falta de estimulação devido aos efeitos
adversos dos AEDs sobre a mãe e os fatores socioeconômicos maternos [1].
No que se refere às medicações usadas no tratamento da epilepsia, destacam-se
VPA, CBZ, LTG e LEV. Inicialmente, torna-se importante falar sobre o VPA,
medicamento amplamente utilizado em pacientes epilépticos, com exceção do grupo de
mulheres em idade fértil, onde é contraindicado, devido a seus diversos efeitos colaterais
no feto numa possível gestação. Tal cenário levou a Anvisa, em 2011, a publicar o alerta
de que esse medicamento apresenta risco de malformações congênitas em crianças cujas
mães o utilizam durante a gravidez.
Apesar do modo preciso de ação do VPA não estar estabelecido, estudos
demonstraram que essa medicação pode alterar o funcionamento do neurotransmissor
envolvido na migração e diferenciação celular, plasticidade sináptica, apoptose neuronal
e, ainda, atuar na atenuação do metabolismo do ácido fólico³, incluindo a regulação
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negativa da expressão gênica de importantes transportadores placentários, como o
FOLR1, que codifica o receptor alfa de folato. Desse modo, é reiterada a importância da
suplementação do ácido fólico durante a gravidez.
Os genes dos transportadores de glicose GLUT1 e serotonina SLC6A4 também
parecem ser influenciados pelo VPA, sendo que o SLC6A4 sofreu uma regulação positiva
relevante, cujos altos níveis de serotonina foram anteriormente associados ao autismo5,
mesmo com o ajuste da medicação para a mãe3. Os demais medicamentos não foram
associados a riscos aumentados de transtorno do espectro do autismo e autismo infantil.
Estudos demonstraram que a exposição fetal ao VPA estava associada com
alterações específicas no desenvolvimento motor, comportamento, interação social, QI
reduzido, piora nas habilidades verbais e de memória, e piora das funções não verbais e
executivas, quando comparadas com outros medicamentos antiepilépticos comumente
usados (CBZ e LTG)4.
O tratamento com VPA e substâncias relacionadas, portanto, devem ser
contraindicados para mulheres em idade fértil, a não ser que os tratamentos alternativos
disponíveis sejam ineficazes ou não tolerados pelas pacientes, sendo nesses casos,
indispensável a reavaliação periódica do médico, o qual também deve garantir que as
pacientes recebam as informações necessárias sobre os riscos associados ao uso deste
medicamento durante a gravidez.
Outro medicamento utilizado é a CBZ, uma AEDs de grande utilização e, até o
momento, poucos ou nenhum efeito sobre a neurocognição foram encontrados com
relação a essa8. Entretanto, tal droga demonstra relação com anomalias congênitas, dentre
as quais destacam-se defeitos do septo AV, hipoplasia renal, microcefalia, criptorquidia
e espinha bífida1, 11. Todavia, a monoterapia com CBZ é considerada como tendo um risco
menor de teratogenicidade, quando comparada com o VPA 1.
A partir de estudos com a LTG, observou-se um menor risco desse medicamento
quando comparado ao VPA, entretanto, modificações farmacocinéticas durante a
gestação foram relatadas, resultando na diminuição de sua concentração plasmática e
consequente perda da eficácia11. Sendo, por isso, necessário um acompanhamento da
gestante em caso de possíveis mudanças nas doses da medicação. Além disso, por ser
inibidora da diidrofolatoredutase, a LTG acarreta diminuição dos níveis de ácido fólico,
fato este geralmente associado à ocorrência de defeitos do tubo neural. O LEV, por outro
lado, tem a segurança em gestantes ainda desconhecida, embora existam relatos da
ocorrência de problemas comportamentais por crianças expostas 6.
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Vale ressaltar que, mesmo com o aumento de opções para o tratamento de
epilepsia, ainda são poucas as informações sobre os efeitos teratogênicos das novas
drogas, porém, de um modo geral, há uma maior tolerabilidade desse novo grupo de
fármacos 8.
4 CONCLUSÃO
Mulheres em idade fértil com epilepsia e seus parceiros devem receber cuidados
adequados e acompanhamento com aconselhamento peri-concepcional, uma vez que,
para gestações planejadas, é aconselhada a suplementação de ácido fólico pré-concepção
e ajuste da medicação caso necessário para minimizar o risco de malformações durante a
gravidez. Além disso, crianças expostas a antiepilépticos na gestação devem ser
monitoradas ao longo da primeira infância para permitir a intervenção precoce,
diagnóstico e suporte, caso seja necessário.
Conclui-se, portanto, que faz-se necessária uma avaliação individualizada de
riscos e benefícios para cada gestante, prezando pela saúde do feto e pelo controle das
crises epilépticas da mulher. Por fim, é importante ressaltar que mais estudos a longo
prazo devem ser realizados com as novas drogas antiepilépticas, com o intuito de observar
os seus efeitos no desenvolvimento fetal.
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