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RESUMO 

 

A fenitoína, medicamento desenvolvido por Baeyer em 1861, é ainda hoje muito utilizada não 

somente pela eficácia no tratamento de pacientes com epilepsia e crises convulsiva e de pacientes 

pós-craniotomia mas também pela sua propriedade anticonvulsivante seletiva, ou seja, livre dos 

efeitos de hipnose ou sedação. Age, entretanto, como potente indutora das enzimas do citocromo 

p450 (CYP) estando associada a famílias 2C9 e 3A, o que favorece a interação medicamentosa com 

fármacos indutores, inibidores e/ou metabolizados por tais vias. Seu uso crônico também tem sido 

vinculado a osteopatia e desequilíbrios endócrinos. Em razão de todas essas possíveis interações e 

consequências de exposição é importante que a dose seja ajustada quando necessário e que se utilize 

ferramentas para fazer tal discernimento. O monitoramento terapêutico é um forte aliado para 

garantir a segurança do paciente, evitando que as concentrações plasmáticas do fármaco atinjam 

níveis tóxicos ou níveis de ineficácia. Para que ele cumpra a proposta seus resultados precisam ser 

confiáveis e fidedignos à real situação do paciente, ou seja, os interferentes de dosagem devem ser 

identificados e minimizados. O objetivo do presente trabalho é analisar quais os possíveis 

interferentes nas dosagens de fenitoína para fins de monitoramento terapêutico tendo como objeto 

de estudo pacientes do Hospital Universitário Antônio Pedro. Foi observado que muitos dos 

medicamentos de uso concomitante relatados como interferentes na literatura pareceram cumprir 

com o que é descrito enquanto outros apresentaram resultados supostamente conflitantes. As 

comorbidades descritas também estiveram presentes e possivelmente corroboraram os dados 

existentes. Grande parte dos resultados de dosagem estava fora do limite terapêutico evidenciando a 

existências de interferências, as dificuldades nos ajustes de dose e a necessidade do monitoramento 

e de maiores estudos sobre o assunto. 

 

Palavras-chave: fenitoína; interferentes; monitoramento terapêutico; antiepilético; anticonvulsivante;   

  



 

 

ABSTRACT 

 

Phenytoin, a drug developed by Baeyer in 1861, is still widely used not only for its efficacy in the 

treatment of patients with epilepsy and seizures and post-craniotomy patients, but also because of 

its selective anticonvulsive properties, ie free of the effects of hypnosis or sedation. It acts, however, 

as a potent inducer of cytochrome p450 (CYP) enzymes and is associated with 2C9 and 3A families, 

which favors drug interaction with inducing, inhibitory and / or metabolised drugs by such 

pathways. Its chronic use has also been linked to osteopathy and endocrine imbalances. Because of 

all these possible interactions and exposure consequences, it is important that the dose be adjusted 

when necessary and that tools be used to make such judgment. Therapeutic monitoring is a strong 

ally to ensure patient safety by preventing the drug's plasma concentrations reaching toxic levels or 

levels of ineffectiveness. In order to comply with the proposal, its results must be reliable and 

authentic to the actual situation of the patient, that is, the dose interferents must be identified and 

minimized. The objective of the present study is to analyze the possible interferents in the dosages 

of phenytoin for the purposes of therapeutic monitoring, having as study object the patients of the 

Hospital Universitário Antônio Pedro. It has been observed that many of the drugs that are used 

concomitantly with phenytoin are known to be interfering in the literature, while others present 

supposedly conflicting results. The comorbidities described were also present and possibly 

corroborated the existing data. Much of the dosing results were outside the therapeutic limit 

evidencing the existence of interferences, difficulties in dose adjustments and the need for 

monitoring and further studies on the subject. 

 

Keywords: phenytoin; interferers; therapeutic monitoring; antiepileptic; anticonvulsant 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Fenitoína 

1.1.1. Histórico 

A Fenitoína ou 5,5-difenil-2,4-ditio-hidantoína (fig.1) é um medicamento descoberto por 

Baeyer em 1861 e sua estrutura foi sugerida por Kolbe, em 1870, tendo sido modificada por 

Strecker, que, neste mesmo ano, propôs uma nova fórmula que é aceita até hoje.(OLIVEIRA et al., 

2008). Sua atividade anticonvulsivante foi descoberta em 1938 e a descoberta de suas propriedades 

foi resultado de uma pesquisa entre compostos estruturalmente relacionados não-sedativos do 

fenobarbital por agentes capazes de suprimir convulsões provocadas por eletrochoque em animais 

de laboratório (GOODMAN; GILMAN, 2006). A partir daí estabeleceu-se que os antiepilépticos 

não precisam induzir sonolências e incentivou a busca por fármacos com ação anticonvulsivante 

seletiva. Assim como o Valproato foi igualmente eficaz na prevenção de crises convulsivas após 

craniotomia (BEENEN et al., 1999). 

 

1.1.2. Estrutura 

De fórmula química C15H12N2O2, a fenitoína possui um anel 5-fenil aparenta ser essencial na 

atividade contra as crises tônico-clônicas generalizadas (assim como outros substitutos aromáticos). 

Substitutos alquilas na mesma posição (5) contribui para sedação, propriedade ausente na fenitoína 

(GOODMAN; GILMAN, 2006). 

 

Fig.1. Estrutura química da 5,5-difenil-2,4-ditio-hidantoína 
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1.1.3. Mecanismo e local de ação 

 

O principal local de ação parece ser o córtex motor, onde a extensão da atividade das crises 

é inibida graças à estabilização das membranas excitáveis da célula (limita o disparo repetitivo de 

potenciais de ação provocado por despolarização persistente de neurônios), pelo bloqueio dos 

canais de sódio. A fase tônica típica pode ser abolida quase totalmente mas a crise clônica residual 

pode ser exacerbada e prolongada. (GOODMAN; GILMAN, 2006). O grau de bloqueio do canal 

depende da frequência cardíaca, do potencial da membrana e das características físico-químicas 

específicas para o fármaco (que determinam o tempo de recuperação do bloqueio do canal). O 

tempo de recuperação da fenitoína é de 0,2 segundos. Quanto maior esse tempo de recuperação, 

mais intenso é o bloqueio. Além disso é um potente indutor do citocromo P450 3A4 (CYP3A4). 

(GOODMAN; GILMAN, 2006) 

A capacidade da fenitoína para reduzir a duração das pós-descargas e limitar a propagação 

da crise é mais pronunciada que seu efeito sobre o limiar de estimulação; ou seja, pode prevenir a 

disseminação do foco mais que abolir sua descarga convulsiva. (FENITOÍNA) 

 

1.1.4. Farmacocinética 

Esse medicamento está disponível em dois tipos de apresentação oral, uma forma de 

liberação rápida e uma de liberação prolongada, que são as de dose única diária. Os níveis 

plasmáticos podem se alterar em virtude de troca de uma apresentação pela outra.(GOODMAN; 

GILMAN, 2006) 

Possui absorção lenta e baixo volume de distribuição (90% se liga à albumina) podendo 

ocorrer uma ampla variabilidade interpaciente nos níveis séricos de fenitoína em doses equivalentes. 

É majoritariamente (95%) metabolizada no retículo endoplasmático liso dos hepatócitos, pelas 

enzimas CYP e o metabólito mais abundante é inativo, excretado na bile, posteriormente 

reabsorvidos pelo trato intestinal e eliminado na urina (parcialmente através de filtração glomerular, 

porém, de forma mais relevante, através de secreção tubular). Sua cinética de eliminação é não-

linear, ou seja, varia em função da sua concentração. A meia-vida plasmática da fenitoína varia 

entre 6 e 24h em concentrações plasmáticas inferiores a 10ug/mL, mas aumenta com concentrações 
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mais altas; em consequência, a concentração plasmática do fármaco aumenta desproporcionalmente 

à medida que a dose é elevada, mesmo com pequenos ajustes para níveis próximos à faixa 

terapêutica. (GOODMAN; GILMAN, 2006) 

 

 

1.1.5. Interações Medicamentosas 

 

Há registros na literatura de interações entre fenitoína e diversos outros medicamentos. O 

presente trabalho abordará alguma dessas interações como, por exemplo, as interações com 

anticoagulante, antidepressivo tricíclico, antipsicótico, benzodiazepínico, bloqueador beta 

adrenérgico, carbamazepina, fenobarbital, omeprazol, valproato, e varfarina. 

Geralmente essas interações se dão por indução ou inibição das CYP, que altera o metabolismo de 

outro fármaco que seja metabolizado por essa via. A fenitoína, por ser importante indutor das CYP, 

pode acelerar o metabolismo de anticoagulantes e antipsicóticos, algumas vezes com consequências 

clínicas significativas. (GOODMAN; GILMAN, 2006) 

Os antidepressivos tricíclicos possuem baixo volume de distribuição pois grande parte se 

liga às proteínas plasmáticas. A fenitoína, por competição, pode reduzir essas ligações além de 

aumentar o metabolismo desse fármaco, pelo mesmo princípio dos anteriores. Benzodiazepínicos 

como Diazepam, Midazolam e Clonazepam podem, moderadamente, aumentar os efeitos tóxicos da 

fenitoína por mecanismos ainda desconhecidos (UFG, GUIA DE INTERAÇÕES 

MEDICAMENTOSAS). 

A fenitoína assim como o tabagismo podem induzir enzimas hepáticas de biotransformação 

de beta bloqueadores diminuindo suas concentrações plasmáticas. A administração concomitante de 

qualquer fármaco metabolizado pelo CYP2C9 ou CYP2C10 pode aumentar a concentração 

plasmática de fenitoína devido à redução da sua taxa de metabolismo. A carbamazepina, que 

teoricamente reduziria seu metabolismo (indutora das família 2C9 e 3A do CYP), causa diminuição 

bem documentada da sua concentração. Por outro lado, a fenitoína reduz a concentração de 

carbamazepina. (GOODMAN; GILMAN, 2006). 
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Em pacientes já tratados com fenobarbital, a associação com a fenitoína aumenta a 

concentração plasmática do fenobarbital e pode levar a sintomas de toxicidade (inibição competitiva 

do metabolismo). (FENOBARBITAL) 

Entre os inibidores da bomba de prótons, o omeprazol é o único que inibe CYP2C19 

diminuindo assim a depuração da fenitoína. Valproato inibe o metabolismo de fármacos que são 

substratos para CYP2C19 como a fenitoína e o fenobarbital. A varfarina, por ser substrato das 

enzimas do CYP família 2C, tem sua taxa de degradação inibida pela fenitoína e a administração 

concomitante desses medicamentos pode acarretar distúrbios hemorrágicos para o paciente 

(GOODMAN; GILMAN, 2006). 

 

1.1.6. Populações especiais relevantes para o estudo 

Pacientes com hipoalbuminemia: a fenitoína possui grande afinidade pela albumina. Em 

caso de hipoalbuminemia, os níveis séricos de fenitoína livre aumentam e por isso é necessário 

cautela em sua administração. Por vezes, as dosagens aparentam estar dentro do limite terapêutico 

mas é necessário realizar a correção a partir da fórmula de Scheiner-Tozer. (BISCHOFF, H. 12/2018) 

 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜	𝑠é𝑟𝑖𝑐𝑎	𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎	𝑑𝑒	𝑓𝑒𝑛𝑖𝑡𝑜í𝑛𝑎	 =
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜	𝑠é𝑟𝑖𝑐𝑎	𝑑𝑒	𝑓𝑒𝑛𝑖𝑡𝑜í𝑛𝑎

0,2	 × 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜	𝑠é𝑟𝑖𝑐𝑎	𝑑𝑎	𝑎𝑙𝑏𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎 + 0,1
 

 

Em pacientes com hepatopatia: considerando que a maior fração desse fármaco é 

metabolizado nos hepatócitos, perda de função hepática pode resultar num aumento dos níveis de 

fenitoína livre. Em pacientes com insuficiência renal: perda de função renal pode acarretar em 

desregulação das proteínas plasmáticas que resultam em aumento dos níveis de fenitoína livre. Pode, 

ser necessárias correções na posologia. Já pacientes com uremia: pode ocorrer deslocamento da 

ligação proteica com a fenitoína, aumentando os níveis de fenitoína livre. (FENITOÍNA) 

(GOODMAN; GILMAN, 2006). 
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1.1.7 Toxicidade 

Os efeitos tóxicos dependem da via de administração, duração da exposição e dose e podem 

ser agudos ou crônicos podendo também ser fatais. A superdosagem oral aguda produz sinais 

atribuíveis ao cerebelo e ao sistema vestibular, podendo causar atrofia cerebelar acentuada. 

Já os efeitos associados ao tratamento crônico também são primariamente efeitos cerebelo-

vestibulares relacionados com a dose mas podem incluir outros efeitos do SNC, alterações do 

comportamento, aumento na frequência das convulsões, sintomas gastrointestinais, hiperplasia 

gengival (manifestação mais comum, até 20% dos pacientesque fazem uso crônico), osteomalácia 

(por interferência no metabolismo de vitamina D e resultante inibição da absorção intestinal de 

cálcio, além da aceleração do metabolismo de vitamina K), anemia megaloblástica e hirsutismo, 

sendo esse último um sintoma particularmente desconfortável para mulheres jovens. (GOODMAN; 

GILMAN, 2006) 

São descritos efeitos endócrinos como inibição do hormônio antidiurético e inibição da 

secreção de insulina. Reações de hipersensibilidade incluem exantema morbiliforme e, em casos 

mais sérios, síndrome de Steven-Johnson. Raramente são relatados lúpus eritematoso sistêmico e 

necrose hepática potencialmente fatal (GOODMAN; GILMAN, 2006) (GUSTAVO et al., 2008). 

 

1.2. Monitoramento Terapêutico 

 

O monitoramento terapêutico tem como objetivo determinar a concentração plasmática de 

fármacos de uso prolongado a fim de determinar a dose efetiva para um paciente, garantindo níveis 

terapêuticos e não tóxicos (VON WINCKELMANN; SPRIET; WILLEMS, 2008) além de um 

melhor ajuste da dose e intervalo de administração principalmente quando a base clínica não é 

suficiente para tais ajustes. É útil também para comprovar o uso do medicamento pelo paciente não 

internado.  

Para que seja realizado o monitoramento terapêutico é importante que o fármaco apresente 

homogeneidade cinética, ou seja, que sua resposta terapêutica se relacione melhor com a sua 

concentração plasmática do que diretamente com a dose e que haja relação direta entre essas 

concentrações e os efeitos terapêuticos e/ou tóxicos, além de apresentar uma janela terapêutica 
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ótima definida, onde a maioria dos pacientes obtenha máxima eficácia com o mínimo de efeitos 

tóxicos (SILVA, 2014). 

Diversos fatores podem agir como limitação para o monitoramento incluindo aqueles que 

modificam a dose-resposta do paciente. Janela terapêutica mal definida, formação de metabólitos e 

ocorrência de efeitos tóxicos tanto em baixas como em altas concentrações plasmáticas do fármaco 

podem se mostrar um obstáculo para um resultado fidedigno à situação clínica do paciente.  

Fatores que interferem na dose-resposta incluem via de administração, farmacocinética e 

apresentação farmacêutica além de fatores inerentes ao indivíduo como pH da mucosa gástrica 

intestinal, estado de vacuidade gástrica, gravidez, doenças prévias como a hipoalbuminemia, 

infecção por HIV, uremia, falência renal e outras doenças críticas.(BURT et al., 2000; VON 

WINCKELMANN; SPRIET; WILLEMS, 2008). A dosagem de fenitoína possui um limite 

considerado seguro que varia de 10 a 20 ug/mL. 

 

2. JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

 

Considerando que a fenitoína é um medicamento cuja administração requer cautela, o 

monitoramento adequado e confiável se faz necessário. Diversas interferências em sua dosagem são 

documentadas e muitos mecanismos já são compreendidos, apesar de alguns ainda permanecerem 

não completamente explicados. Em vista da importância e frequência do seu uso, maiores estudos 

sobre o assunto são necessários afim de garantir segurança terapêutica no uso desse fármaco, 

principalmente em casos onde o uso concomitante com outras medicações é evidente, como no caso 

de pacientes internados ou pacientes com alterações fisiológicas graves.  

 

 

3. OBJETIVO GERAL 

 

Este trabalho tem como principal objetivo analisar as possíveis interferências nas dosagens 

de fenitoína por meio de dados pré-existentes de pacientes em acompanhamento do Hospital 

Universitário Antônio Pedro  
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4.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Verificar se as dosagens de fenitoína dos pacientes em monitoramento terapêutico sofreram 

possível interferência de interações medicamentosas; 

• Descrever a frequência de comorbidade em pacientes que usam fenitoína; 

• Verificar a porcentagem de pacientes com concentrações séricas de fenitoína abaixo e acima 

do nível terapêutico recomendado pela literatura. 

 

5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

As informações foram coletadas do setor de Imunologia Clínica do Serviço de Patologia 

Clínica do Hospital Universitário Antônio Pedro, através dos dados fornecidos pelo software MV® 

dos pacientes atendidos no ano de 2017 e de todos os pedidos de exame de cada paciente, 

totalizando 33 pacientes e 75 dosagens. Dessa forma, foi possível o acesso às dosagens não somente 

da fenitoína como a informação do uso de outros medicamentos e de outros resultados dos exames 

bioquímicos e hematológicos. 

Trata-se de um trabalho de caráter descritivo onde os resultados foram expressos em forma 

de frequência. Não foram realizados testes estatísticos nesse estudo. Este trabalho não foi submetido 

ao Comitê de Ética local uma vez que os nomes e outros dados pessoais dos pacientes foram 

preservados e não utilizados nesse estudo, sendo somente verificados os resultados laboratoriais e o 

uso de outras medicações, já que o enfoque desse trabalho é a verificação de interferências e não 

desfechos e correlações. Os dados obtidos neste levantamento não serão publicados em revistas ou 

apresentações em simpósios, congressos ou afins. 

Para realização da parte escrita foram utilizados o Writer do LibreOffice e o Mendeley para o 

referencial teórico. 
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6. RESULTADOS 

 

 

Tabela 1. Frequência das características da população de estudo 

CARACTERÍSTICA N (%)* 

Sexo 

Feminino 

 

21 

 

63,64  

      Masculino 12 36,36  

 

Exames Laboratoriais1          
  

GGT alta  15 45,45  

AST e ALT altas 12 36,36  

Bilirrubina alta 1 3,03  

Bilirrubina baixa 6 18,18  

Creatinina alta 4 12,12  

Creatinina baixa 1 3,03  

Uremia 11 33,33  

PCR alta 11 33,33  

Hipoalbuminemia 8 24,24  

Hipocromia no esfregaço sanguíneo 7 21,21  

Insuficiência de vitamina D 2 6,06  

Insuficiência de vitamina B12 2 6,06  
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Comorbidades 

Hipertensão arterial sistêmica (HAS) 15 45,45  

Diabetes (tipo I ou II) 6 18,18  

Cardiopatia 4 12,12  

Hipotireoidismo 2 6,06  

Alcoolismo 1 3,03  

Câncer de próstata 1 3,03  

Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) 1 3,03  

Insuficiência renal 1 3,03  

 

 

 

 

A tabela 1 mostra os resultados da contagem de dosagens realizadas em pacientes com 

doença prévia. Um mesmo paciente pode ser acometido por mais de uma perturbação patológica. É 

possível perceber que as dosagens em mulheres é quase o dobro de dosagens em pacientes do sexo 

masculino. A doença mais comum entre eles é a hipertensão arterial sistêmica (45,45%) e em 

relação às dosagem acima do limite terapêutico, gama GT e as enzimas hepáticas lideram. 

Pacientes com uremia e PCR acima do limite equivalem, cada grupo, a 33,33% do total. A 

hipoalbuminemia foi condição comum a 24,24% deles. Hipocromia foi uma alteração hematológica 

observada em 21,21%.  

Diabéticos, tanto portadores do tipo I quanto do tipo II, representam, juntos, 18,18% do total. 

Cardiopatas somam 12,12% e o hipotireoidismo, assim como insuficiência de vitamina D e de 

vitamina B12 atinge 6,06% dos pacientes. Insuficiência renal, alcoolismo, câncer de próstata, lúpus 

N – número de exames; *Porcentagem em relação ao total de 75 exames; 1 Valores de 

referência: GGT: Homens (H):15,0-85,0 U/L Mulheres (M):5,0-55,0 U/L; AST:<40,0 U/L; 
ALT: H:41 U/L M:31 U/L; Bilirrubina total:1,2 mg/dL; Creatinina adulto: H:0,7-1,2 mg/dL 

M:0,5-1,1 mg/dL; Uréia:15 a 45 mg/dL ; PCR:0,8 mg/dL ; Albumina:3,5-4,7 g/dL; Vitamina 

D:>20 ng/mL; Vitamina B12: 200-900 pg/mL. 
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eritematoso sistêmico acometem somente 3,03%. Exames bioquímicos de bilirrubina com 

resultados acima do limite de referência tal como as dosagens de creatinina abaixo do limite de 

referência também são relativos a 3,03% de pacientes. Já os exames de bilirrubina com resultados 

abaixo do limite foram observados em 18,18% e os de creatinina acima do limite, em 12,12%. 
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Tabela 2. Medicamentos de uso concomitante e sua relação com as dosagens de fenitoína. 

MEDICAMENTO DE USO 

CONCOMITANTE 
T (%)* ↓ (%)** ↔ (%)  ↑ (%) 

Omeprazol 20 26,7  11 55,0  8 40,0  1 5,0  

Dislipidêmicos 20 26,7  14 70,0  5 25,0  1 5,0  

Antidepressivos         

     Inibidores seletivos de recaptação 

de serotonina/dopamina 

14 18,7  11 78,6  3 21,4  0 0 

     Tetracíclico 4 5,3  2 50,0  2 50,0  0 0 

     Total 18 24,0  13 72,2  5 27,8  0 0 

Anti hipertensivos         

     Bloqueadores de canais de Ca+ 9 12,0  7 77,8  2 22,2  0 0 

     Inibidores de ECA 14 18,7  9 64,3  5 35,7  0 0 

     Antagonista do receptor de 

angiotensina 

29 38,7  20 69,0  8 27,6  1 3,4  

     Redutor de fluxo adrenérgico 

simpático 

2 2,7  1 50,0  1 50,0  0 0 

     Diuréticos 7 9,3  4 57,1  3 42,9  0 0 

     Beta bloqueadores 22 29,3  13 59,1  7 31,8  2 9,1  

     Total 83 110,7  54 65,1  26 31,3  3 3,6  
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Antiepilépticos/Anticonvulsivantes 

     Inibidores de canais de Ca+ 7 9,3  5 71,4  2 28,6  0 0 

     Ácido Valpróico 6 8,0  6 100 0 0 0 0 

     Carbamazepina 9 12,0  4 44,4  4 44,4  1 11,1  

     Total 15 20,0  15 100,0  6 40,0  1 6,7  

Sedativos/Hipnóticos 12 16,0  7 58,3  5 41,7  0 0 

Fenobarbital 12 16,0  12 100 0 0 0 0 

Antidiabéticos 21 28,0  9 42,9  12 57,1  0 0 

Anticoagulantes 18 24,0  12 66,7  6 33,3  0 0 

Antipsicóticos 5 6,7  3 60,0  2 40,0  0 0 

Outros 17 22,7  6 35,3  6 35,3  5 29,4  

	

 

 

 

 

 

A tabela 2 relaciona o uso concomitante de fenitoína e diversos outros medicamentos. A 

primeira coluna mostra a quantidade de exames realizados em pacientes sob efeito de cada 

medicamento listado. A segunda coluna indica a porcentagem em relação ao total de exames (de 

todos os pacientes selecionados para o estudo). A terceira coluna diz respeito ao número de exames, 

em relação aos números da coluna 1, que tiveram resultados abaixo do limite terapêutico (abaixo de 

10 ug/mL). A quinta coluna mostra a contagem de exames dentro do limite terapêutico e a coluna 7 

expõe a quantidade de exames acima do limite terapêutico (acima de 20 ug/mL). As colunas 4, 6 e 8 

T - número total de exames dessa categoria 

↓ - número de exames abaixo do limite terapêutico (10 a 20ug/mL) 

↔ - número de exames dentro do limite terapêutico 

↑ -  número de exames acima do limite terapêutico 

* - porcentagem em relação ao total de 75 exames 

** - porcentagem em relação ao T 
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expressa os resultados das suas respectivas colunas anteriores em porcentagem. 

Os medicamentos de uso mais comum incluem Omeprazol, dislipidêmicos, anti 

hipertensivos e anti diabéticos seguidos de antidepressivos, anticoagulantes, medicamentos diversos 

(outros), antiepilépticos, sedativos, Fenobarbital (pertence a classe de sedativos/hipnóticos e 

anticonvulsivantes mas por apresentar interação bem documentada foi registrado à parte) e, por 

útlimo, os antipsicóticos. 

 

 

Tabela 3. Frequência das dosagens dentro e fora do limite terapêutico. 

 

EXAMES n (%) 

Abaixo do limite terapêutico (↑) 51 68 

Dentro do limite terapêutico (↔) 18 24 

Acima do limite terapêutico (↓) 6 8 

Total 75 100 

	

 

A tabela 3 expressa o número de dosagens abaixo, dentro e acima do limite terapêutico, sem 

distinguir quais foram realizadas quando o paciente estava sob efeito de outros medicamentos e sem 

relacioná-los com qualquer doença ou condição prévia. 

 

 

 

 

 

 

 

n – número de exames 
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Tabela 4: Relação entre as características da população de estudo e a frequência de exames fora dos 

níveis terapêuticos. 

 

 
CARACTERÍSTICA ↓ (%)* ↔ (%) ↑ (%) Total (100%) 

Sexo        

      Feminino 34 72,3 10 21,3 3 6,4 47 

      Masculino 17 60,7 8 28,6 3 10,7 28 

Exames laboratoriais        

GGT alta 20 60,6 12 36,4 1 3,0 33 

AST e ALT altas 13 48,1 12 44,4 2 7,4 27 

Bilirrubina alta 0 0 1 100 0 0 1 

Bilirrubina baixa 4 40 6 60 0  10 

Creatinina alta 3 50 3 50 0 0 6 

Creatinina baixa 3 0 0 0 0 0 3 

Uremia 9 42,9 10 47,6 2 9,5 21 

PCR alta 14 63,6 7 31,8 1 4,5 22 

Hipoalbuminemia 10 55,6 7 38,9 1 5,6 18 

Hipocromia no esfregaço sanguíneo 8 57,1 5 35,7 1 7,1 14 

Insuficiência de vitamina D 4 80 1 20 0 0 5 

Insuficiência de vitamina B12 1 33,3 1 33,3 1 33,3 3 
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Comorbidades 

Hipertensão arterial sistêmica (HAS) 20 54,1 15 40,5 2 5,4 37 

Diabetes (tipo I ou II) 6 50 6 50 0 0 12 

Cardiopatia 7 58,3 5 41,7 0 0 12 

Hipotireoidismo 3 42,9 3 42,9 1 14,3 7 

Alcoolismo 2 100 0 0 0 0 2 

Câncer de próstata 0 0 5 100 0 0 5 

Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) 0 0 1 100 0 0 1 

Insuficiência renal 0 0 1 100 0 0 1 

	

	

	

 

A tabela 4 compara as condições pré-analíticas e a quantidade de resultados abaixo, dentro e 

acima do limite terapêutico com suas respectivas correspondências em porcentagem. Fica evidente 

que a maioria das dosagens pertence a mulheres e, desses exames, uma grande porcentagem 

apresenta valores abaixo do limite terapêutico e o mesmo acontece para os homem. 

A doença mais comum entre os exames é a hipertensão arterial sistêmica, sendo que 54,1% 

das dosagens de fenitoína feitas em pacientes hipertensos está abaixo do limite terapêutico e apenas 

5,4% está acima. 

Em seguida estão os pacientes cujos resultados de dosagem de gama-GT deram resultados acima do 

valor de referência. Dentre eles, 60,6% tiveram suas dosagens de fenitoína abaixo do limite 

terapêutico. 

Para pacientes com enzimas hepáticas acima do valor considerado normal o número de 

dosagens abaixo e dentro do limite é bem próximo. Aqueles que apresentam uremia, por sua vez, 

tiveram um maior número de dosagens dentro do limite do que abaixo ou acima. Em relação aos 

exames bioquímicos de PCR com resultados acima do valor de referência, 63,6% deles tiveram 

↓ - número de exames abaixo do limite terapêutico 

↔ - número de exames dentro do limite terapêutico 

↑ -  número de exames acima do limite terapêutico 

* - porcentagem em relação ao Total 
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dosagens de fenitoína abaixo do limite e 31,8% ficaram dentro desse limite. A hipoalbuminemia, 

condição que já se mostrou interferente na literatura, teve 55,6% das dosagens do fármaco abaixo 

do limite. 

57,1% das dosagens realizadas em pacientes com hipocromia ficou abaixo do limite. Pacientes 

diabéticos tiveram 50% de seus exames dentro da faixa terapêutica e os 50% restantes estão abaixo. 

58,3% dos exames de cardiopatas ficaram abaixo do limite enquanto que os outros 41,7% estavam 

dentro do limite.  

Das dosagens feitas em pacientes com hipotireoidismo, 42,9% ficaram abaixo, 42,9% 

ficaram dentro e somente 14,2 ficaram acima do limite. 

 

7. DISCUSSÃO 

 

Os dados expressos na tabela 1 mostram, inicialmente, um maior uso de fenitoína por 

mulheres, embora, exceto em situações de emergência, não deveria ser usada como primeira escolha 

no tratamento de mulheres com epilepsia. Isso se deve ao seus frequentes efeitos colaterais 

dermatológicos que causam mais transtornos médico-sociais que a epilepsia por si própria 

(TREVISOL-BITTENCOURT et al., 1999) além de  aumentar a proteína carreadora dos hormônios 

sexuais (SHBG) podendo reduzir as frações livres dos androgênios (FONSECA et al., 2010). Essa 

condição pode ser especialmente perigosa para mulheres na menopausa já que há uma provável 

associação entre o aumento da frequência de convulsões e o fim do ciclo reprodutivo (HARDEN et 

al., 2003). 

Outro resultado pertinente é a alteração das enzimas hepáticas, principalmente gama-gutamil 

tranferase, um dado já documentado e que se mostrou comum em pacientes usuários crônicos de 

fenitoína sem qualquer significado patológico (HOSHINO et al., 1995). 

Embora não haja, na literatura, relação direta e estudada do aumento de uréia no plasma e o 

uso de fenitoína, uremia esteve presente em 33% dos pacientes, assim como o aumento de PCR cuja 

relação com a fenitoína já é descrita. Segundo estudo de Mintzer, S. et al, pacientes que mudaram 

de fenitoína e carbamazepina para medicamentos não indutores de CYP, tiveram queda nos níveis 

de PCR, sugerindo que a fenitoína, pode aumentar substancialmente o risco de doença cardio e 

cerebrovascular (MINTZER et al., 2009). 
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 Das comorbidades, é perceptível que quase metade da população de estudo apresenta HAS. 

Esse dado pode estar associado a fatores de interesse externo a esse trabalho. 

A tabela 2 mostra que dentre o uso concomitante de medicações, os anti hipertensivos 

lideram a lista. Apesar de não bem descrita a relação entre esses medicamentos e o uso de fenitoína, 

existem casos relatados da indução do metabolismo dos mesmos podendo reduzir seus efeitos 

(DOWNEY, P; FAJURI, A; VALDÉS, 2001). 

Em seguida, o medicamento de maior uso entre a população em estudo é o omeprazol, cuja 

interação com a fenitoína já é bem descrita pois sua metabolização envolve CYP2C19 além de ser 

um indutor da mesma, reduzindo a depuração de fenitoína, fato corroborado pelos resultados já que 

a maior parcela das dosagens realizadas sob uso desse medicamento apresentaram resultados abaixo 

dos níveis terapêuticos (GOODMAN; GILMAN, 2006). 

Apesar de não haver, na literatura, relatos de interação dos dislipidêmicos e fenitoína, há 

relatos da interferência da fenitoína no metabolismo do colesterol. . É sabido que as enzimas do 

CYP450 catalisam os principais passos na síntese do colesterol. Investigações anteriores sugeriram 

que o tratamento com indutores como carbamazepina e fenitoína está associado a aumentos do 

colesterol total e de várias frações lipídicas, incluindo LDL, HDL e triglicerídeos (MINTZER et al., 

2009). 

Os dados relativos aos antidepressivos mostram dosagens de fenitoína majoritariamente 

dentro dos níveis terapêuticos seguros. É relatado a interferência da fenitoína no metabolismo dos 

antidepressivos, principalmente os tricíclicos, mas não o contrário. (GOODMAN; GILMAN, 2006) 

Dentro de outros antiepilépticos/anticonvulsivantes o  valproato, pela literatura, diminui os 

níveis plasmáticos de fenitoína (GOODMAN; GILMAN, 2006). Observa-se na tabela 2 que todos 

as dosagens de fenitoína realizadas em pacientes que fazem uso de ácido valpróico ficaram abaixo 

do limite terapêutico, possivelmente corroborando os estudos existentes. 

A carbamazepina que, registradamente, se mostra um fator de diminuição plasmática da 

fenitoína (GOODMAN; GILMAN, 2006) não tem essa propriedade bem evidenciada por esse 

estudo, já que a quantidade de dosagens abaixo do nível terapêutico foi a mesma das dosagens 

dentro desse nível. 

As dosagens realizadas em pacientes que faziam usam concomitante de fenobarbital tiveram 

100% de seus resultados abaixo do limite terapêutico. A literatura indica que a fenitoína eleva os 
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níveis plasmáticos de fenobarbital, mas o contrário não é relatado. Sabe-se que ambos são indutores 

de CYP e competem por ligação às proteínas plasmáticas (FENOBARBITAL).  

A fenitoína, por indução da CYP, acelera o metabolismo tanto de anticoagulantes quanto de 

antipsicóticos (GOODMAN; GILMAN, 2006) entretanto, assim como no caso do fenobarbital, o 

contrário não é descrito. Os resultados mostram, em ambos os casos, uma maior porcentagem das 

dosagens de fenitoína abaixo do nível terapêutico. 

A tabela 3 expõe questões a serem discutidas em relação aos interferentes na dosagem de 

medicamentos em pacientes sob monitoramento terapêutico, reforçando a importância do presente 

trabalho. De todas as 75 dosagens abordadas, 68% teve seus resultados abaixo do limite terapêutico 

considerado seguro pela literatura e 8%  acima do limite terapêutico, resultado potencialmente 

perigoso dado a toxicidade da fenitoína. Muitas vezes esses resultados não expressam 

manifestações clínicas características, fazendo-se ferramenta necessária a dosagem das 

concentrações plasmáticas para ajustes de dose. 

Na tabela 4 é possível observar que 72,3% das dosagens realizadas em mulheres está 

abaixo do limite terapêutico. Esse fato possivelmente tem fatores mais diretos e de maior influência 

como uso concomitante de medicamentos e comorbidades do que a característica sexual em si.  

 Das dosagens feitas enquanto o paciente apresentava valor de GGT acima do considerado 

saudável 60,6% apresentou resultados abaixo da faixa terapêutica. O uso de medicamentos 

anticonvulsivantes incluem risco de hepatotoxicidade associada com altas taxas e morbidade e 

mortalidade (HOSHINO et al., 1995). O achado de um nível elevado de GGT no soro de um 

paciente em uso de fenitoína, um potente fármaco indutor de enzimas, pode representar um 

problema diagnóstico de se a doença hepatobiliar está presente ou não.(KEEFFE; SUNDERLAND; 

GABOUREL, 1986). Esse quadro pode ser observado no uso de outros anticonvulsivantes mas 

principalmente da fenitoína devido, além da sua potência indutora de enzimas, a sua alta 

liposolubilidade e meia-vida prolongada (GIROUD et al., 1985) 

Foi demonstrado, entretanto, que fenobarbital, fenitoína e carbamazepina, cada um sendo 

usado sozinho dentro da dose terapêutica, poderia causar quase o grau máximo de indução 

enzimática microsomal hepática sugerindo que a elevação do nível sérico de GGT devido ao 

anticonvulsivante não indica necessariamente danos hepatocelulares. Se isso for aceito, segue-se 

que, mesmo se os pacientes com administração desses fármacos tiverem um alto nível sérico da 

enzima, não é necessário reduzir as doses de fenitoína, interrompê-las ou mudar para diferentes 

antiepilépticos. Mostrou-se, inclusive, que o nível sérico de GGT diminuiu para um nível normal 
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sem a redução da dose, interrupção ou modificação do fármaco (HIRAYANAGI; FUJII; 

TESHIROG, 1991). 

A maior parte dos exames de fenitoína feitos sob influência de altos valores séricos de PCR 

ficou abaixo do limite terapêutico. Existem poucos estudos sobre essa relação e os estudos 

existentes nesta área tem sido transversal, em vez de usar um desenho intra-paciente de medidas 

repetidas. Isso pode ser uma limitação significativa, pois a variação de outras medidas dentro da 

população em estudo pode ser tão grande a ponto de obscurecer os efeitos do fármaco e sob o 

fármaco. (MINTZER et al., 2009) 

Ao contrário do esperado pela literatura, as dosagens realizadas em pacientes com 

hipoalbuminemia teve 55,6% dos resultados abaixo do nível terapêutico e somente 5,6% de 

resultados acima do nível terapêutico. A fenitoína possui grande afinidade pela albumina e a queda 

dos níveis plasmáticos dessa proteína pode, consequentemente,  acarretar no aumento dos níveis do 

fármaco (GOODMAN; GILMAN, 2006) porém os resultados desse estudo mostram uma 

divergência entre a teoria e a prática. Tal discrepância pode resultar da interferência de diversos 

outros fatores. 

As alterações hematológicas descritas durante a medicação anticonvulsivante são diversas 

com alguns dos mecanismos desconhecidos ainda que existam diversas teorias. Entretanto, 

hipocromia não pertence a esse grupo de alterações relatadas. Os resultados da tabela 4 mostram 

57,1% das dosagens de paciente com hipocromia abaixo do limite terapêutico, embora 

aparentemente não haja relação (VRIES, 1965). 

É conhecido que tratamentos crônicos com fenitoína podem levar ao desenvolvimento de 

osteomalácia (DENT et al., 1970). Tem sido proposto que drogas epilépticas induzam o sistema 

microssomal hepático P450 e facilitem a conversão da vitamina D em metabólitos mais polares e 

presumivelmente inativos(BELL et al., 1979) ainda que esses mecanismos não sejam exatamente 

bem descritos. Os resultados deste estudo mostram que 80% das dosagens realizadas em pacientes 

com vitamina D insuficiente tiveram resultados abaixo da faixa considerada normal. A associação, 

porém, entre a insuficiência de vitamina D com dosagens de fenitoína abaixo do nível terapêutico 

não é descrita.  

É importante considerar que existem estudos sobre a interferência do gel separador contido nos 

tubos à vácuo para coleta de soro (jateado com ativador de coágulo) e drogas terapêuticas. Os 

resultados desses estudos demonstram que há um decréscimo nas concentrações séricas dosadas de 
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fenitoína, dentre outros medicamentos, e pode ser atribuído à extensão da ligação do fármaco às 

proteínas séricas e à absorção seletiva de vários fármacos terapêuticos pelos géis de barreira 

(separadores) usados em certas marcas desses tubos de coleta de sangue. Essa informação tem 

especial relevância considerando que uma dessas marcas é utilizada pelo Hospital Universitário 

Antônio Pedro, local onde o presente trabalho foi desenvolvido. Esses decréscimo ocorre em função 

do volume e do tempo de armazenamento da amostra. Algumas investigações mostram que, se 

refrigerada, a fenitoína pode ser seguramente armazenada por um tempo limitado de 1 a 8 horas. 

(DASGUPTA et al., 1994) Tais resultados reforçam a necessidade de minimizar interferências no 

monitoramento terapêutico.  
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8. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho pode presumir que Omeprazol, Valproato, Fenobarbital, e 

anticoagulantes como Varfarina e AAS são possíveis interferentes na dosagem de fenitoína, levando 

sua concentração plasmática a níveis mais baixos que o recomendado. 

A comorbidade mais frequente nestes pacientes foi hipertensão arterial sistêmica podendo 

ter influência sobre o estado de distribuição do fármaco e consequentemente da dose terapêutica. 

Em relação às alterações fisiológicas evidenciadas por exames laboratoriais, o aumento dos níveis 

séricos de gama-glutamil transferase e das demais enzimas hepáticas é um resultado pertinente pois 

foi considerável a frequência de dosagens de fenitoína abaixo do limite terapêutico nesses pacientes.  

O aumento dos níveis de uréia também aparenta ser um possível interferente, ainda que não 

seja descrito na literatura. 

 Verificamos uma alta frequência de pacientes com dosagens terapêuticas fora do 

preconizado, sendo evidente a necessidade de melhor manejo na manutenção da dose terapêutica, 

levando em consideração às comorbidades e os interferentes medicamentosos. 
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