PROTOCOLO PARA ESTADO DE MAL EPILÉPTICO
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> Glicose a 50%, 50ml, EV,
se Hipoglicemia
> Complexo B, 2 ampolas
em SF 1000ml, EV, lento
*Ideal: o uso da Tiamina,
100mg, EV

Avaliação inicial e estabilização
> Checar dados vitais e glicemia capilar - aplicar ABCDE.
> Obter acesso venoso, coletar exames (hemograma, função
renal e hepá co, glicemia, eletrólitos, gasometria arterial).
*Ideal: solicitar nível sérico das medicações an epilé cas
em uso e exames toxicológicos se necessário

Anamnese
Veriﬁcar antecedente
de epilepsia ou
outra doença

10 min
> Diazepam 5-10mg, EV, em bolus
> Repe r a cada 5-10 minutos, caso persista (max.: 40mg)
Exame Físico
Evidência de trauma?
Exame neurológico:
sinal focal?

30 min

TC Crânio

Sem resposta
> Fenitoína, 20mg/kg, em solução ﬁsiológica a 0,9%, a
50mg/minuto, sob monitoração.
> Caso não haja resposta, mais 5-10mg/kg, em solução
ﬁsiológica a 0,9%, na mesma velocidade (max.: 30mg/kg).
> Reduzir a velocidade se houver hipotensão ou arritmia.

Droga de
manutenção
adequada para
o po de crise.

Resolução das
crises; mas após
20min, mantém
rebaixamento de
consciência não
explicado pelo
pós-comicial ou
pela ação do
an epilé co.

IOT + VM

EEG de
urgência
para afastar
estado não
convulsivo

Resolução
da crise

Sem resposta

Alterada

Normal

> Fenobarbital, 20mg/kg, EV, 50-75mg/minuto.
> Caso não haja resposta, mais 5-10mg/kg, na
mesma velocidade.
Sem resposta

Proceder de
acordo com
a lesão
observada

Se houver
estado refratário,
considerar coleta
de LCR para
exclusão de HSA e
meningoencefalite

> Midazolam, 0,2mg/kg, EV, em bolus lento, seguido
de infusão con nua de 0,05-4mg/kg/h.
Sem resposta
> Propofol, 1-2mg/kg, EV, seguido de infusão de
2 a 10mg/kg/h.
Sem resposta
> Pentobarbital, 2-8mg/kg, EV, seguido de
infusão de 0,5-5mg/kg/h.

*Ideal: Monitoração com EEG
con nuo: ajuste da dose até que haja
padrão de surto-supressão.

