
Casa →Drogas, Ervas e Suplementos → Perampanel

URL desta página: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614006.html

Perampanel
pronunciado como (por am 'painel)

AVISO IMPORTANTE:

As pessoas que tomaram perampanel desenvolveram mudanças sérias ou com risco de vida em sua saúde mental e 

comportamento, especialmente aumento da hostilidade ou agressão em relação aos outros. Informe o seu médico se 

você tem ou já teve algum tipo de doença mental ou comportamento agressivo. No entanto, você deve saber que é 

possível desenvolver essas alterações na saúde mental e no comportamento enquanto estiver tomando perampanel, 

mesmo que nunca tenha tido problemas de saúde mental ou comportamento no passado. Você, sua família ou seu 

cuidador devem ligar para o seu médico imediatamente se sentir alguma alteração no humor, comportamento ou 

personalidade durante o tratamento com perampanel ou por até um mês após a interrupção do tratamento. O seu 

médico irá monitorizar atentamente a sua saúde mental durante o tratamento com perampanel, especialmente 

quando você começar a tomar este medicamento e sempre que sua dose for alterada. Se você tiver algum dos 

seguintes sintomas, ligue para o seu médico imediatamente: agressão, hostilidade, raiva, ansiedade, irritabilidade, 

comportamento suspeito ou desconfiado, confusão, problemas de memória e pensar em prejudicar ou matar outras 

pessoas ou ameaçar ou tentar fazê-lo. O seu médico pode diminuir a sua dose ou interromper a sua medicação.

O seu médico ou farmacêutico fornecer-lhe-á o folheto informativo do fabricante (Guia de Medicação) quando 

iniciar o tratamento com perampanel e sempre que reabastecer a sua receita. Leia atentamente as 

informações e pergunte ao seu médico ou farmacêutico se tiver alguma dúvida. Você também pode visitar o 

site da Food and Drug Administration (FDA)
(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm]) ou no site do fabricante para obter o Guia de Medicação.

Converse com seu médico sobre os riscos de tomar perampanel.

por que este medicamento é prescrito?

Perampanel é usado para tratar certos tipos de convulsões de início parcial (convulsões que envolvem apenas uma parte do 

cérebro) em adultos e crianças com 4 anos de idade ou mais. Também é usado em combinação com outros medicamentos para 

tratar certos tipos de convulsões tônico-clônicas generalizadas primárias (anteriormente conhecidas como convulsão de grande 

mal; convulsão que envolve todo o corpo) em adultos e crianças com 12 anos de idade ou mais.
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Perampanel está em uma classe de medicamentos chamados anticonvulsivantes. Funciona diminuindo a 

atividade elétrica anormal no cérebro.

como este medicamento deve ser usado?

Perampanel vem como um comprimido e como uma suspensão (líquido) para tomar por via oral. Geralmente é tomado uma vez 

por dia ao deitar. Tome perampanel por volta da mesma hora todos os dias. Siga as instruções no rótulo da receita com cuidado e 

peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Tome perampanel exatamente como 

indicado. Não tome mais ou menos ou tome com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.

Agite bem a suspensão antes de cada uso para misturar o medicamento uniformemente.

Sempre use a seringa de dosagem oral (por via oral) que vem com a suspensão de perampanel para 
preparar e medir sua dose. Não use uma colher doméstica para medir sua dose.

O seu médico provavelmente irá iniciar uma dose baixa de perampanel e aumentar gradualmente a sua dose, não mais 

do que uma vez por semana.

Perampanel pode ser viciante. Não tome uma dose maior, tome com mais frequência ou tome por um período 

mais longo do que o prescrito pelo seu médico.

Perampanel pode ajudar a controlar sua condição, mas não a cura. Não pare de tomar perampanel sem falar com o 
seu médico. Se você parar de tomar perampanel de repente, suas convulsões podem piorar. O seu médico 
provavelmente irá diminuir a sua dose gradualmente.

outros usos para este medicamento

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar perampanel,

informe o seu médico e farmacêutico se for alérgico ao perampanel, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um dos 

ingredientes dos comprimidos ou suspensão oral de perampanel. Pergunte ao seu farmacêutico ou consulte o Guia de Medicação 

para obter uma lista dos ingredientes.

informe ao seu médico e farmacêutico quais outros medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas e 
suplementos nutricionais que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar qualquer um dos 
seguintes: antidepressivos; barbitúricos tais como fenobarbital e secobarbital (Seconal); medicamentos para 
alergias, ansiedade, tosse e resfriado, doença mental e dor; medicamentos para convulsões, como 
carbamazepina (Carbatrol, Tegretol, Equetro), oxcarbazepina (Trileptal, Oxtellar), fenitoína (Dilantin, Phenytek), 
primidona (Mysoline) e topiramato (Topamax); rifampina (Rifadina); sedativos; pílulas para dormir; e 
tranquilizantes. Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo 
cuidadosamente quanto a efeitos colaterais. Muitos outros medicamentos também podem interagir com o 
perampanel, portanto, informe o seu médico sobre todos os medicamentos que você está tomando,

você deve saber que o perampanel pode diminuir a eficácia dos contraceptivos hormonais (pílulas anticoncepcionais, 
adesivos, anéis ou implantes) que contêm levonorgestrel. Use outra forma de controle de natalidade
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enquanto estiver a tomar perampanel e durante 1 mês após a sua dose final. Pergunte ao seu médico ou farmacêutico se não 
tiver certeza se o seu anticoncepcional contém levonorgestrel.

informe ao seu médico quais produtos à base de plantas você está tomando, especialmente a erva de São João.

informe o seu médico se você bebe ou já bebeu grandes quantidades de álcool, se você usa ou já usou drogas 
de rua, ou se você usou medicamentos prescritos em excesso. Informe também o seu médico se tem ou já teve 
doença renal ou hepática.

informe o seu médico se estiver grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Se engravidar enquanto 
estiver a tomar perampanel, contacte o seu médico.

você deve saber que o perampanel pode causar tontura, sonolência e problemas de coordenação e equilíbrio. 
Isso pode aumentar o risco de quedas que podem causar ferimentos graves, especialmente se você for idoso. 
Não dirija um carro, opere máquinas ou participe de atividades que exijam alerta ou coordenação até saber 
como este medicamento o afeta.

pergunte ao seu médico sobre o uso seguro de bebidas alcoólicas enquanto estiver a tomar perampanel. O 
álcool pode piorar os efeitos colaterais do perampanel.

você deve saber que sua saúde mental pode mudar de maneiras inesperadas e você pode se tornar suicida (pensar em 
se machucar ou se matar ou planejar ou tentar fazê-lo) enquanto estiver tomando perampanel. Um pequeno número 
de adultos e crianças com 5 anos de idade ou mais (cerca de 1 em 500 pessoas) que tomaram anticonvulsivantes como 
o perampanel para tratar várias condições durante os estudos clínicos tornaram-se suicidas durante o tratamento. 
Algumas dessas pessoas desenvolveram pensamentos e comportamentos suicidas uma semana depois de começarem 
a tomar a medicação. Existe o risco de você experimentar alterações em sua saúde mental se tomar um medicamento 
anticonvulsivante, como o perampanel, mas também pode haver o risco de sofrer alterações em sua saúde mental se 
sua condição não for tratada. Você e seu médico decidirão se os riscos de tomar um medicamento anticonvulsivante 
são maiores do que os riscos de não tomar o medicamento. Você, sua família ou seu cuidador devem ligar para seu 
médico imediatamente se sentir algum dos seguintes sintomas: ataques de pânico; agitação ou inquietação; 
irritabilidade, ansiedade ou depressão nova ou agravada; agindo em impulsos perigosos; dificuldade em adormecer ou 
manter o sono; comportamento agressivo, raivoso ou violento; mania (humor frenético e anormalmente excitado); 
falar ou pensar em querer se machucar ou acabar com sua vida; ou quaisquer outras mudanças incomuns de 
comportamento ou humor. Certifique-se de que sua família ou cuidador saiba quais sintomas podem ser graves para 
que eles possam ligar para o médico se você não puder procurar tratamento por conta própria.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Pule a dose esquecida e continue seu esquema de dosagem regular. Não tome uma dose dupla para compensar uma 

perdida. Se você esquecer mais de uma dose, entre em contato com seu médico.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

Perampanel pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for 
grave ou não desaparecer:

tontura ou sensação de giro

sonolência
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constipação

náusea

vômito

dor de cabeça

cansaço

ganho de peso

irritabilidade

fraqueza

problemas de coordenação

dores musculares, nas costas ou nas articulações

diminuição da sensação de toque ou sensação

visão turva ou dupla

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas ou os listados nas 
secções ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES e PRECAUÇÕES ESPECIAIS, pare de tomar perampanel e 
contacte o seu médico imediatamente ou obtenha tratamento médico de emergência:

irritação na pele; urticária; febre ou glândulas inchadas; inchaço do rosto ou das pernas; falta de ar; amarelo da pele ou dos 
olhos; ou urina escura

Perampanel pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum enquanto estiver tomando 

este medicamento.

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa 

MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou por telefone (1-800-332-1088).

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazene-o em 

temperatura ambiente e longe do excesso de calor e umidade (não no banheiro). Não congele a suspensão. Descarte 

qualquer suspensão não utilizada 90 dias após a primeira abertura do frasco.

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como guarda-

chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças pequenas 

podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de segurança e 

coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e alcance.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras 

pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, o
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A melhor maneira de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu 

farmacêutico ou entre em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em sua 

comunidade. Consulte o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para obter mais 

informações se você não tiver acesso a um programa de devolução.

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão 

disponíveis on-line emhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma 

convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Os sintomas de sobredosagem podem incluir o seguinte:

tontura

mudanças incomuns no comportamento ou humor

agitação

comportamento agressivo

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico.

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação. Perampanel é uma substância controlada. As prescrições podem ser 

recarregadas apenas um número limitado de vezes; pergunte ao seu farmacêutico se tiver alguma dúvida.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem receita) que 

você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos alimentares. Deve 

trazer esta lista consigo sempre que visitar um médico ou se for internado num hospital. Também é uma informação 

importante para levar com você em caso de emergência.
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