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Bromazepam 

 O bromazepam é um medicamento ansiolítico (tranquilizante) indi-

cado no tratamento da  ansiedade, agitação e insônia pertencente a 

classe dos benzodiazepínicos. Age como depressor do Sistema Nervo-

so Central, através do aumento da intensidade de resposta ao GABA 

(maior neurotransmissor do sistema nervoso central). 

O uso de benzodiazepínicos pode levar ao desenvolvimento de de-

pendência física e psicológica. Esse risco aumenta com a dose e dura-

ção do tratamento. Portanto, esses medicamentos são indicados ape-

nas quando o transtorno do indivíduo é de extremo desconforto, é gra-

ve ou incapacitante. 

Interações Medicamentosas do  

Bromazepam 

 O uso simultâneo de  bromazepam e outros depressores do Siste-

ma Nervoso Central, como antidepressivos, anticonvulsivantes, analgé-

sicos narcóticos, anti-histamínicos sedativos e anestésicos, podem au-

mentar seu efeito sedativo. O efeito do bromazepam pode ser intensifi-

cado também pelo uso de bebidas alcóolicas.  

 Além da diminuição do efeito do propranolol, ocorre aumento do 

efeito e toxicidade do bromazepam. 

Bromazepam x Propanolol  

Bromazepam x Cimetidina 

 A cimetidina aumenta o efeito do bromazepam por diminuir a sua 

excreção. 



 

Reações Adversas ao Bromazepam 

 

 Cansaço; 

 Sonolência ; 

 Redução da força muscular; 

 Dor de cabeça; 

 Tontura; 

 

Relato de Caso 

 J. S. R de 35 anos, sexo masculino, usuário do CAPS II Leste, Tere-

sina-PI. No ano de 2012, começou a fazer uso de bromazepam  3 mg, 

prescrito na posologia de 1 comprimido a noite. Desde o início do trata-

mento, o paciente relatou aumento da sonolência. 

É importante lembrar que além de comprometer a saúde e , em al-

guns casos, o tratamento, reações adversas a medicamentos podem 

prejudicar a qualidade de vida e convívio social, familiar e profissional 

dos pacientes. 

 Os efeitos acima ocorrem frequentemente durante o início do trata-

mento e geralmente desaparecem com o uso prolongado do bromaze-

pam. 

 Ocasionalmente aparecem distúrbios gastrointestinais. 



 

Por essa questão, o GEUM solicita que todas as reações adversas 

observadas a esse medicamento, sejam notificadas, através da Ficha de 

Notificação elaborada pelo GEUM ou pelo telefone (86) 3237-1336.  

 Caso ainda não tenha ficha de notificação, solicite-nos através do 

email: geum.ufpi@gmail.com. As notificações também poderão ser fei-

tas através do formulário de reações adversas e/ou queixas técnicas, 

disponível no endereço eletrônico da ANVISA - http://www.anvisa.gov.br.  
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