
 

PenfluridolPenfluridolPenfluridolPenfluridol (C1) (C1) (C1) (C1)    
Neuroléptico 

 Alucinações, delírios, maneirismo e 
estereotipias, autismo e apatia. 

 
DCB: 06911 
CAS: 26864-56-2 
Fórmula molecular: C28H27ClF5NO 
Nome químico: 1-[4,4-Bis(4-fluorophenyl)butyl]-4-[4-chloro-3(trifluoromethyl)phenyl]-4-
piperidinol 
Peso Molecular: 523.97 g/mol 

Estrutura química:  
Produto controlado pela Portaria 344/98 – lista C1  
Classe terapêutica: Sistema nervoso central 
 
Descrição:  

Penfluridol pertence ao grupo das difenilbutilpiperidinas, com propriedades neurolépticas e uma 
longa duração de ação (uma semana) após administração oral. 

Indicações: 

� Distúrbios relacionados ao pensamento, às emoções e às atividades, tais como desconfiança 
inabitual (delírios), confusão, alucinações, distúrbios da percepção (ouvir vozes de alguém que 
não está presente) e dificuldade de relacionamento com outras pessoas; 
 
� Melhora a ansiedade, a tensão e o estado mental alterado por estes distúrbios, ajudando o 
paciente a sair de estados de apatia e retardo motor. 

 
Mecanismos de Ação: 

Devido ao seu potente antagonismo dopaminérgico penfluridol é um neuroléptico altamente 
incisivo. 
Tem atividade antiserotoninérgica (receptores 5-HT2) e adrenolítica (receptores α-1) mínimas. 
É um potente inibidor de delírios e alucinações, provavelmente através de uma interação nos 
tecidos límbicos e mesocorticais e uma atividade sobre os gânglios da base (via nigro-estriatal). 
Esta última atividade provavelmente é a causa dos efeitos colaterais extrapiramidais (distonia, 
acatisia e parkinsonismo). Os efeitos antidopaminérgicos periféricos são responsáveis, entre 
outros, pelos efeitos contra náusea e vômito (através dos quimiorreceptores da zona do 
gatilho), pelo relaxamento dos esfíncteres gástrico e intestinal e pelo aumento na liberação de 
prolactina. 
 
É um potente medicamento anti-autismo, com um efeito ativador sobre pacientes apáticos ou 
com retardo motor. 
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 Farmacocinética: 
 
Após administração oral, o penfluridol é quase completamente absorvido. O pico da sua 
concentração plasmática é alcançado 4 a 8 horas após a sua ingestão. A ligação às proteínas 
plasmáticas é de aproximadamente 98%. O penfluridol é extensivamente metabolizado, 
principalmente por Ndealquilação oxidativa. Cerca de 30% da dose semanal é excretada de  
forma inalterada nas fezes e menos de 0,25% na urina. Os metabólitos não são 
farmacologicamente ativos e, portanto, não contribuem para a atividade neuroléptica de 
penfluridol. A meia-vida de eliminação (t1/2 β) é de 4-7 dias, permitindo uma posologia semanal. 

Dosagem / Posologia: 

20 mg – 1 vez por semana. 
 
Contra indicações:  
- Depressão que não esteja sendo tratada; 
- Doença de Parkinson; 
- Apresente sonolência ou morosidade decorrentes de doenças ou devido ao uso de 
determinados medicamentos ou álcool;   
-Crianças com idade inferior a 12 anos ; 
- Idosos: pode ter um efeito pronunciado em pessoas idosas. 
 
Efeitos colaterais: 
 
Geralmente são leves e não ocorrem freqüentemente. 
Pode ocorrer cansaço, aumento da salivação ou transpiração excessiva, distúrbios de visão, 
queda da pressão arterial ou problemas digestivos (náuseas e vômito), tremor, rigidez muscular 
e incapacidade de ficar parado.  
 
Durante um tratamento prolongado, podem ocorrer contrações involuntárias da língua, face, 
boca ou mandíbula.  
 
Após uso prolongado, as mulheres podem produzir leite ou ter distúrbios da menstruação, 
enquanto que os homens podem apresentar desenvolvimento dos seios. Estes sintomas não são 
prejudiciais. 
Em raros casos podem ocorrer tontura, sonolência, dor de cabeça e ganho de peso.  
 
A alergia é rara. Ela pode ser reconhecida, por exemplo, por erupção de 
pele,coceira,encurtamento da respiração ou rubor da face.  
 
Interações medicamentosas: 
Ingestão concomitante com outras substâncias intensifica o efeito do álcool e altera o efeito de 
alguns medicamentos, tais como: medicamentos que reduzem a habilidade para reagir 
(tranqüilizantes, soníferos e alguns analgésicos potentes), medicamentos para hipertensão, para 
epilepsia e para Doença de Parkinson. 
 
 Referência:  
 - Psychopharmacology ,Volume 45, Number 2, 151-155, DOI: 10.1007/BF00429053 The effect 
of long-term penfluridol treatment on the sensitivity of the dopamine receptors in the nucleus 
accumbens and in the corpus striatum. David M. Jackson, Nils-Erik Andén, Jörgen Engel and 
Sture Liljequist 
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