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Farmacodermia induzida por Bupropiona em paciente com transtorno
depressivo maior
Pharmacodermia induced by Bupropion in a patient with major depression disorder
Izabela Rodrigues Figueiredo1, Ana Raquel Souza Azevedo1, Larissa Araújo Dutra Carvalho1, Ana
Raquel Nascimento Lawall,1 Daniele Oliveira Ferreira Silva2, Ulysses Rodrigues Castro3

Resumo
As farmacodermias (FMD) são reações de hipersensibilidade a medicamentos que podem advir de
mecanismos imunológicos ou não imunológicos e manifestar-se clinicamente de modo restrito a pele
ou sistêmico. Na literatura são relatados casos de erupção cutânea, prurido, hiperidrose e urticária,
além de reações dermatológicas severas, mesmo que raramente, devido ao uso da Bupropiona (BUP).
Os autores descreveram um caso de FMD em uma mulher de 40 anos, com histórico de terapia para
transtorno ansioso depressivo por 3 anos, sem resposta satisfatória ao tratamento, com opção de uso
de BUP para adequar o manejo. A paciente apresentou, após 1 mês de uso, quadro de erupção cutânea
grave, necessitando de internação hospitalar. A biópsia de lesão cutânea confirmou a FMD e, após a
suspensão da BUP, notou-se remissão completa das lesões. Com esse relato de caso, foi possível
evidenciar efeito adverso incomum com o uso da BUP e abordar um complemento à literatura
existente, demonstrando a necessária atenção quanto ao uso deste fármaco na psiquiatria ou clínica
médica, facilitando os futuros diagnósticos e a resolução eficaz de quadros semelhantes.
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Abstract
The pharmacodermias (FMD) are hypersensitivity reactions to drugs that may result from
immunological or non-immunological mechanisms and manifests clinically in the dermis or
systemically. In the literature, cases of skin eruption, pruritus, hyperhidrosis and urticaria have been
reported, as well severe dermatological reactions, although rarely, due to the use of Bupropion (BUP).
The authors described a case of FMD in a 40-year-old woman with a history of therapy for anxietydepressive disorder for 3 years, with no satisfactory response to treatment, with the option of using
BUP to adjust management. After 1 month of BUP use, the patient presented a severe eruption,
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requiring hospitalization. A skin lesion biopsy has confirmed FMD and after the BUP suspension, it
was noted the complete remission of the lesions. With this case report, it was possible to evidence an
unusual adverse effect with the use of BUP and address a complement to the existing literature,
demonstrating the necessary attention regarding the use of this drug in psychiatry or medical clinic,
facilitating future diagnoses and effective resolution of the similar conditions.
Keywords: pharmacodermatics, Bupropion, depression.
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