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TRIFLUOPERAZINA

Farmacocinética e modo de usar
É um antipsicótico potente do grupo das fenotiazinas piperazínicas. Como os demais
fármacos do grupo, é bem-absorvida por via oral, com alta taxa de ligação protéica (90%).
É metabolizada em nível hepático e excretada pelo rim. A dose deve ser ajustada de
acordo com a paciente. A dose média inicial na crise é de 2 a 6 mg/dia. As doses usuais
são de 5 a 20 mg e, no máximo, de 30 mg/dia. A dose de manutenção deve ser a menor
possível.
A flufenazina tem sido utilizada no tratamento dos sintomas psicóticos de diversos
transtornos como esquizofrenia, psicoses breves, mania aguda, transtorno delirante,
depressão grave, agitação em pacientes com retardo mental e até mesmo na infância,
entre outros.
Em crianças na faixa de 6 a 12 anos, pode-se usar de 1 a 15 mg/dia e depois dessa idade,
até 30 mg/dia, como em adultos.
Farmacodinâmica e mecanismo de ação
É um antagonita da dopamina, principalmente de receptores do tipo D2 no sistema límbico.
Bloqueia também os receptores dopaminérgicos no sistema nigro-estriatal, causando
sintomas extrapiramidais, e no sistema túbero-infundibular do hipotálamo, provocando
elevação dos níveis de prolactina.
É também um antagonista dos receptores muscarínicos (colinérgicos); bloqueia os
receptores ?-1-adrenérgicos e os receptores histamínicos do tipo H1. Provoca, ainda,
algum bloqueio dos canais de cálcio, o que pode explicar os efeitos cardíacos, hipotensores
e a impotência sexual que, eventualmente, ocorrem.

Alcântara - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, lojas 118/119. Telefone (21) 2601-1130
Centro / Zé Garoto - Rua Coronel Serrado, 1630, lojas 102/103. Telefone (21) 2605-1349
vendas@farmacam.com.br

Facebook.com.br/farmacam

whatsapp (21) 98493-7033

Instagram.com.br/farmacam

www.farmacam.com.br

Reações adversas e efeitos colaterais
Mais comum: aumento do apetite, boca seca, constipação, disartria, hipertensão postural,
salivação, sedação, traquicardia, tonturas.
Menos comum: abstinência, acatisia, agitação,, agranulocitose, alteração na conduta cardíaca,
alteração no ECG, alteração da função hepática, amenorréia, anemia aplástica, anorgasmia,
ataxia, convulsão, coriza, crises oculógiras, delirium, depressão, dermatite esfoliativa,
descoloração da pele, depósitos granulares na córnea, desregulação da temperatura,
diminuição da libido, discinesia tardia, distonia, ejaculação retardada, eosinofilia, excitação,
febre, fotossensibilidade cutânea, galactorréia, ganho de peso, ginecomastia, glaucoma
(precipitação do), hiperglicemia, hiperprolactinemia, hiporreflexia, icterícia, íleo paralítico,
impôtencia, inquietude, insônia, influência cardíaca, leucocitose, leucopenia, parkinsonismo,
petéquias, priapismo, rash cutâneo, redução do limiar convulsivante, retinopatia pigmentar,
rigidez muscular, síndrome extrapiramidal, síndrome neuriléptica maligna, sono agitado,
torcicolo, tremores finos, trombocitopenia, urticária, visão borrada.
Indicações
Evidências consistentes de eficácia:
-Na esquizofrenia (episódios agudos e tratamento de manutenção);
-Na mania aguda psicótica grave, como adjuvante aos estabilizadores do humor;
-Depressão psicótica, com antidepressivos;
-Transtorno esquizoafetivo;
-Transtorno delirante;
-Psicoses breves;
-Agitação em pacientes com retardo mental;
-Delirium;
-Episódios psicóticos em geral.
-Transtorno da personalidade borderline (impulsidade e agitação).
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Evidências incompletas:
- Em quadros demenciais com agitação;
- Psicose induzida por drogas;
- Psicoses na infância.
Contra-indicações
São relativas, devendo ser avaliado o risco/benefício.
- Alergia ao fármaco;
- DBPOC grave (diminuição das secreções pulmonares);
- Síndrome do Sjögren (diminuição das secreções);
- Epilepsia;
- Câncer de mama (aumento dos níveis de pro lactina);
- Bexiga neurogênica (retenção urinária);
- Uso de lentes de contato (provoca diminuição do lacrimejamento);
- Gravidez e amamentação;
- Doença de Parkinson (exacerba os sintomas);
- Asma.
Manejo
O tratamento é basicamente de suporte e sintomático.
Medidas a serem adotadas:
- Lavagem gástrica (no período inicial);
- Não provoca vômitos (risco de aspiração);
- Manter vias aéreas permeáveis;
- Em caso de sintomas extrapiramidais graves, usar antiparkinsonianos (com precaução).
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Situações especiais
Gravidez
Não existem estudos controlados sobre o uso em gestantes. Deve-se avaliar os riscos
do medicamento para o feto versus o perigo de uma mãe ativamente psicótica. Preferese o uso do haloperidol nesses casos.
Lactação
Como não se conhecem os riscos para o bebê, a mãe deve ser desencorajada a amamentar.
Crianças
Deve-se sempre começar com pequenas doses, aumentando-as lentamente. Quando os
sintomas sofrerem remissão, a dose deve ser baixada. É importante lembrar que algumas
crianças exibem efeito paradoxal aos medicamentos. Deve-se também estar atento aos
efeitos colaterais, pois as crianças podem ser incapazes de verbalizá-los.
Maiores informações sobre a utilização de anti-psicóticos em crianças, ver "Clorpromazina"
e "Haloperidol".
Idosos
Possuem o metabolismo hepático mais lento. São mais sensíveis ao bloqueio da dipamina
e aos efeitos anticolinérgicos. Deve-se começar com uma dose mínima e esperar mais
tempo que o habitual para aumentá-la.
Laboratório
- Interfere nos exames imunológicos para gravidez (falso-positivo ou negativo);
- Interfere nos exames de dosagem de bilirrubina urinária (falso-positivo) e na secreção
ACTH (diminui).

Referência biográfica:
Psicofármacos Consulta Rápida, 3ª edição ; Cordioli, Aristides Volpato e Colaboradores.
Editora artmed.
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