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O estado de mal epilético é definido como a persistência de uma crise epiléptica generalizada tonicoclônica com duração maior

que cinco minutos. Implicações negativas desta patologia não tratada ocorrem em todas as fases de vida do indivíduo, podendo

potencializar as comorbidades encontradas na pessoa idosa. O tratamento deve ser o mais breve possível para que seja evitado

desfechos clínicos negativos, tais como, maior número de distúrbios neurológicos, mortalidade, longa permanência em unidades

de terapia intensiva. Na crise, o uso de medicamentos é essencial, tendo em vista que mesmo com a cessação da crise, os

danos neurológicos continuam ocorrendo. O midazolam via intranasal tem sido utilizado para o manejo do estado de mal em

emergências pediátricas, devido às suas características farmacocinéticas.

Verificar se a administração intranasal de midazolam é eficaz na cessação da convulsão mais rapidamente, por meio do

conhecimento das características farmacocinéticas, e, se essa via de administração é uma alternativa segura.

Utilizou-se para a pesquisas bases de dados Medline/Pubmed, Science Direct (Elsevier), Web of Science, Biblioteca Virtual em

Saúde: BVS, Wiley Online Library, sem nenhuma delimitação de ano para a busca. Utilizou-se os descritores em saúde:

“midazolam”, “status epilepticus”, “convulsions”, “pharmacokinetics”.

O midazolam tem sido utilizado com sucesso para tratar emergências convulsivas e é um dos fármacos de primeira escolha

devido à potência e rápido início de ação, assim como tempo de meia vida de eliminação curto.

A via intranasal é uma alternativa adequada, devido à rica concentração de tecido vascular nas narinas, facilitando a rápida

absorção e consequentemente a entrega do medicamento no sistema nervoso central.

Dados farmacocinéticos mostram que midazolam intranasal, na dose de 0,4 mg/kg é rapidamente absorvido em pacientes

pediátricos, o tempo para alcançar a concentração plasmática máxima (Cmax) é de cerca de 10 minutos, meia vida de 33

minutos, Cmax variou de 0,1 a 1 mg/L. Já para a via oral, na dose de 15mg levou 14 min para absorção, o Tmax foi de 40min e o

Cmax foi de 154ng/mL.

O midazolam intranasal apresenta características farmacocinéticas desejáveis para ser utilizado no estado do mal, pois

alcança a concentração plasmática máxima de forma efetiva em menor tempo em relação à via oral, além de fácil

administração, segura e adequada na cessação de crises convulsivas. Ressalta-se ainda, que a cessação rápida do

estado do mal é crucial para que seja evitado desfechos clínicos negativos especialmente na população idosa.
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