
PRIMIDONA

A Primidona é um barbitúrico  antiepiléptico que possui  metabólitos  ativos,  fenobarbital  e
feniletilmalonamida com efeitos  anticonvulsivantes seletivos principalmente no grande mal
(epilepsia  maior).  Sua  absorção  digestiva  é  escassa  mas  difunde  facilmente  no  plasma  e
tecidos. Sua ligação às proteínas é nula e sua meia-vida é prolongada, sofre biotransformação
metabólica hepática e por oxidação transforma-se em fenobarbital.

SINÔNIMOS: Primidone, Hexanidum, Primaclone, Primidon, Primidona, Primidonum
CAS: 125-33-7
PM: 218,3

INDICAÇÕES:  A  Primidona  é  indicada  no  tratamento  e  controle  da  epilepsia  e  como
adjuvante no controle do tremor essencial.

DOSES E USOS:  Adulto:  anticonvulsivo:  100 a  125mg/dia,  via  oral,  na hora de dormir,
durante os 3 primeiros dias, no 4°, 5°, 6° dia; 100 a 125mg 2 vezes/dia. No 7°, 8°, 9° dia, 100
a 125mg, 3 vezes/dia. No 10° dia passar para 250mg, 3 vezes/dia. Manutenção: 250mg, via
oral, 3 ou 4 vezes/dia. Tremor essencial: via oral, 50 a 62,5mg/dia. Ajustar até o máximo de
750mg/dia. Criança: 50mg/dia, via oral. Na hora de dormir, durante os 3 primeiros dias; 4°, 5°,
6° dia, 50mg 2 vezes/dia. No 7°, 8°, 9° dia 100mg, 2 vezes/dia. Manutenção: 125 a 250mg, via
oral, no 10° dia ou 10 a 25mg/kg/dia, fracionada.

REAÇÕES  ADVERSAS:  Reações  mais  freqüentes:  ataxia,  tontura,  mas  que  tendem  a
desaparecer  com  a  continuação  do  tratamento.  Ocasionalmente  pode  ocorrer  anorexia,
sonolência e vômito.

PRECAUÇÕES:  Pacientes submetidos à terapia anticonvulsiva prolongada pode necessitar
de suplemento de ácido fólico e vitamina D para prevenir a osteomalácia. A suspensão da
Primidona deve ser realizada com a redução gradual da dose a fim de evitar a ocorrência do
estado epiléptico. Evitar bebidas alcoólicas ou outros depressores do SNC.

INTERAÇÕES:  O  uso  concomitante  de  adrenocorticóides,  cumarínicos  e  indandiônicos,
contraceptivos  orais  contendo  estrógenos  e  corticotrofinas:  diminuição  dos  efeitos  desses
medicamentos,  Com  IMAO,  incluindo  furazolidona,  procarbazina  e  selegina  há
prolongamento do efeito da primidona.

CONTRA-INDICAÇÃO:  A  Primidona é contra-indicada em pacientes com Porfíria aguda
intermitente  diversificada  ou  história  progressiva,  e  hipersensibilidade  à  droga  e  ao
fenobarbital.
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