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COMISSÃO PERMANENTE DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA

HALOPERIDOL
Este parecer teve como objetivo avaliar a inclusão do medicamento haloperidol solução
injetável 5 mg/mL na maleta de emergência disponível nas unidades de saúde da
Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis para tratamento de agitação
psicomotora. Tal fármaco já se encontra padronizado na Relação Municipal de
Medicamentos Essenciais (Remume). De acordo com a bula do medicamento de
referência registrado na Anvisa, a forma farmacêutica injetável tem indicação para os
estados agudos de agitação psicomotora ou quando a via oral é impraticável1. Seu pico
de ação quando utilizado por via intramuscular é de 20 minutos, enquanto por via oral é
de 2 a 6 horas. O início do efeito sedativo ocorre de 30 a 60 minutos após a
administração do fármaco. A dose recomendada é de 2 a 5 mg por via intramuscular,
repetido a cada 4 a 8 horas conforme a necessidade2. É o medicamento de escolha para
pessoas que estejam gravemente violentas, requerendo sedação imediata, ou com
história de distúrbios psicóticos ou psiquiátricos apresentando agitação psicomotora3.
De acordo com meta-análise da Cochrane, para reduzir o risco de reações adversas deve
ser utilizado em combinação com cloridrato de prometazina. O uso isolado de
haloperidol está relacionado a um risco maior de efeitos adversos (RR 11,28, IC 95%
1,47-86,35) e de distonia aguda (RR 19,48, IC 95% 1,14-331,92). Portanto, seu uso
isolado só se justifica se este outro fármaco não estiver disponível. Não existem
evidências de qualidade que embasem o uso de outros antipsicóticos, nem de
superioridade dos antipsicóticos atípicos. A associação de haloperidol com
benzodiazepínicos não tem forte evidência de benefício e pode levar a um risco
adicional de dano4.
Recomendação: inclusão de haloperidol solução injetável 5 mg/mL nas maletas de
emergência.
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