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Possível ocorrência de eventos 

 adversos com o uso de Carbamazepina 
 O aparecimento regular e imprevisível de convulsões, caracteriza a  

epilepsia. A medicação ideal para o tratamento da epilepsia, deveria tratar 

todas  os tipos de crises epilépticas, sem causar  mais danos a saúde do 

usuário. Porém, a farmacoterapia atual  muitas vezes ainda apresenta fa-

lhas no tratamento de determinadas convulsões, além de causar reações 

indesejáveis. 

 A Carbamazepina  é um anticonvulsivante que atua  através do blo-

queio dos canais de sódio, quando em concentrações terapêuticas, inibin-

do o disparo repetitivo de alta frequência nos neurônios em cultura. Foi  o 

fármaco de escolha para convulsões parciais e tônico-clônicas generaliza-

das, até o aparecimento  de agentes anticonvulsivantes mais recentes. 

Reações adversas desse medicamento 

 

 Estrutura química relacionada a dos antidepressivos 

tricíclicos, eficaz no tratamento da depressão bipolar 

e de neuralgia do trigêmeo, em alguns pacientes. 

 As reações mais comuns são: 

 

 Vômitos; 

 Náuseas; 

 Tontura; 

 Reações alérgicas da pele. 

 

 Menos comumente, pode haver aumento da frequência das convul-

sões, glândulas inchadas, coceira, dentre outras reações. Pode haver 

ainda, diminuição transitória de leucócitos ou plaquetas, por isso é im-

portante a monitorização desses parâmetros , através da realização de 

exames de sangue (hemograma).  

Fonte: ARAÚJO et al., 2010. 



 M.M.S., de  31 anos, sexo masculino, residente  na cidade de Im-

peratriz, MA. Há 10 anos, faz  tratamento para epilepsia com carbama-

zepina 200 mg (via oral), uma vez pela manhã  e há dois anos, foi pres-

crito clonazepam 2 mg (via oral),  um comprimido a noite.  Nos últimos 

três meses vem apresentando sangramento gengival, o que o levou a 

procurar alguns médicos, mas o problema não foi resolvido. Após a 

realização de exames laboratoriais, o hemograma revelou a presença 

de plaquetopenia. 

 Nesse caso, torna-se necessário a adoção de medidas, como a 

retirada da medicação. 

 A plaquetopenia é uma diminuição do número de plaquetas no 
sangue. As plaquetas possuem como principal função a formação de 
coágulos, ou seja, desempenham papel importante no processo de 
coagulação sanguínea. Assim, uma diminuição na quantidade de pla-

quetas aumenta o risco de sangramentos.  

 Hemorragia na pele; 

 Hematomas dispersos; 

 É possível que as gengivas 
sangrem e se detecte sangue 
nas fezes ou na urina. 

Relato de Caso* 

Mas afinal, o que é plaquetopenia? 

Sitomas da plaquetopenia 



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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