
 

LEUCOPENIA INDUZIDA POR CARBAMAZEPINA EM PACIENTE TRANSGÊNERO EM 

USO DE TERAPIA HORMONAL 

 

Introdução: A carbamazepina é um derivado tricíclico do iminostibeno. O mecanismo exato de sua 

ação anticonvulsiva é desconhecido, pode deprimir a atividade do núcleo ventral anterior do tálamo, 

pode atuar no SNC diminuindo a transmissão sináptica ou a adição da estimulação temporal que dá 

origem à descarga neuronal, estimula a liberação de hormônio antidiurético. Além disso, apresenta 

ações anticolinérgicas, antidepressivas, inibidora da transmissão neuromuscular e antiarrítmica. Além 

das indicações bem conhecidas, é recomendada como sintomática no controle de impulsos e em 

terapia combinada na desintoxicação alcoólica. 

 

Objetivo: Apresentar um caso de leucopenia induzida por carbamazepina em associação a terapia 

hormonal em paciente transgênero. 

 

Relato de caso: Paciente transgênero de masculino para feminino, 23 anos, sem profissão definida, 

ensino médio incompleto. Interna compulsoriamente em ala psiquiátrica da Sociedade Beneficente 

Hospital Candelária para desintoxicação pelo uso de álcool. Fazia uso de cerca de 1-1,5litros de 

cachaça ao dia, há 6 anos, com piora acentuada no último ano. Último uso 3 dias antes da internação. 

Duas internações psiquiátricas prévias por motivos semelhantes, tendo permanecido abstinente por 

no máximo 75dias, não estava em uso de medicações psiquiátricas prescritas, em uso apenas de 

contraceptivo hormonal oral (Diane 35), sem acompanhamento médico. Sem comorbidades. Paciente 

chega em estado précontemplativo, humor disfórico, irritadiço, negando tremores, náusea, vômitos 

ou outros sintomas de abstinência, sem juízo crítico dos prejuízos do álcool. Durante a internação, 

iniciada carbamazepina com progressão gradual a 600mg, citoneurim e diazepam. Realizadas 

entrevistas motivacionais, com boa aceitação, seguindo as regras instituídas. Laboratoriais, que eram 

normais na chegada, após 7 dias de uso das medicações, apresentaram leucopenia (leucócitos totais 

2396, segmentados 1289), sem demais alterações. A carbamazepina foi suspensa abruptamente, com 

recuperação completa do leucograma após 3 dias, sendo leucócitos totais 5305 e segmentados 2544. 

Recebe alta após21 dias, em condições para tal. 

 

Discussão: A carbamazepina é uma medicação eficaz e bem tolerada na abstinência alcoólica, sendo 

uma alternativa aos benzodiazepínicos, apresenta menos potenciação dos efeitos cognitivos do 

consumo do álcool e não tem os efeitos de dependência ou tolerância1. A carbamazepina demonstrou-

se superior ao lorazepam ao diminuir o consumo de álcool, isto é, dias de consumo após o término da 

desintoxicação, principalmente daqueles pacientes com história prévia de múltiplas desintoxicações. 

A dosagem indicada varia de 400 a 800mg/dia2. 

 A reação adversa a medicamento é “qualquer resposta prejudicial ou indesejável e não 

intencional que ocorre com medicamentos em doses normalmente utilizadas no homem para 

profilaxia, diagnóstico, tratamento de doença ou para modificação de funções fisiológicas”. 

Alterações hematológicas são uma das reações adversas relativamente frequentes com o uso da 

carbamazepina, entre elas, destaca-se a leucopenia. A leucopenia é definida como o número total de 

leucócitos inferior a 3.500. Contudo, na maioria dos casos, estes efeitos mostram-se transitórios e são 

indícios improváveis de um princípio de anemia aplástica ou agranulocitose. Recomenda-se 

intensificar a monitorização laboratorial no caso de alterações agudas, considerando descontinuação  

da medicação. 

 A carbamazepina é um potente indutor de CYP3A4 e de outros sistemas de enzimas fase I e 

fase II no fígado, e pode, portanto, reduzir as concentrações plasmáticas de medicações concomitantes 

metabolizadas principalmente pelo CYP3A4, por indução do seu metabolismo. A associação entre 

carbamazepina e contraceptivo hormonal oral pode afetar significativamente a ação esperada do 

último, comprometendo a ação terapêutica esperada, tendo em vista a diminuição dos níveis séricos 

do mesmo pela competição entre os fármacos durante a(s) fase(s) de metabolização. Porém, observou 



que a interação medicamentosa apresentada pelo paciente em questão não demonstrou aumento do 

risco de efeitos adversos, como pudera ser suspeitado no início do atendimento. 

 

Conclusão: A carbamazepina é um potente indutor enzimático hepático e apresenta interação 

medicamentosa intensa. Desta forma, sempre que a medicação for usada, salienta-se a importância 

de estar atento para as alterações das concentrações plasmáticas resultantes, bem como dos possíveis 

efeitos adversos. 
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