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SULPIRIDA
(Portaria 344/98 – Lista C1)
É um neuroléptico do grupo das benzodiazepinas, antagonista farmacológico da dopamina.
Bloqueia os receptores dopaminérgico (D2) pós-sinápticos de forma seletiva, fazendo com
que seja menos tolerada e produzindo menos efeitos adversos. Também bloqueia os
recptores dopaminérgicos auto-inibitórios pré-sinápticos, aumentando a quantidade de
neuro-transmissor na fenda sináptica. Administrada por via oral, é absorvida do trato
gastrintestinal em 4,5 horas. Excretada principalmente (50 a 70%) pela urina, o resto pelas
fezes.
SINÔNIMOS: Sulpiride, Sulpirid, Sulpiridas, Sulpirid, Sulpiridum, Szulpirid.
CAS: 15676-16-1
PM: 341,4
INDICAÇÕES: Tratamento de estados neuróticos depressivos, algumas síndromes
vertiginosas e esquizofrenia.
DOSES E USOS: Via oral, adultos, estados neuróticos depressivos, 100 a 200mg ao dia,
em 2 tomadas (manhã e noite); síndromes vertiginosas, 150 a 300mg ao dia, em 2 tomadas;
esquizofrenia, 400 a 800mg ao dia, em 2 tomadas. As doses podem ser aumentadas até o
máximo de 1200mg ao dia. Via oral, adultos, sintomas predominantemente excitatórios,
inicialmente 400mg 2x/dia e aumentando-se até 1200mg/dia; sintomas predominantemente
depressivos, 800mg ao dia; pacientes com sintomatologia mista, 400 a 600mg 2x/dia.
REAÇÕES ADVERSAS: Sedação ou sonolência; discinesias precoses e tardias; síndrome
extrapiramidal; crises hipertensivas; hipotensão ortostática; impotência, frigidez;
amenorréia, galactorréia, ginecomastia, hiperprolactinemia; aumento de peso.
PRECAUÇÕES: Em caso de hipertermia, deve-se suspender o tratamento. Deve ser usada
com prudência em idosos, epiléticos e parkinsonianos. Deve-se reduzir a dose nos pacientes
com insuficiência renal grave.
INTERAÇÕES: Potencializa os efeitos de anti-hipertensivos, depressores do SNC (como
analgésicos, anestésicos, hipnóticos e tranqüilizantes) e hipertensores. Antagoniza os efeitos
da levodopa.
CONTRA-INDICAÇÕES: Feocromocitoma. Primeiro trimestre da gravidez.
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