PARECER TÉCNICO
10/08/2018
MEDICAMENTO SOLICITADO: Aripiprazol 10mg
INDICAÇÃO DE BULA: É indicado para o tratamento de esquizofrenia, tratamento
agudo e de manutenção de episódios de mania e mistos associados ao transtorno bipolar
do tipo I1.
DOENÇA(S) INFORMADA(S): CID F29 – Psicose não-orgânica não especificada2.

RESPOSTA
A psicose é uma síndrome neurológica associada ao funcionamento anormal dos
lobos frontal e temporal e às projeções dopaminérgicas para essas áreas, que pode se
manifestar como alucinações, delírios e pensamentos e comportamentos
desorganizados, além de alterações da personalidade3. Pode ser causada por transtornos
psicóticos primários, como a esquizofrenia, transtorno delirante, transtorno
esquizoafetivo, transtorno esquizofreniforme e transtorno psicótico breve, bem como
por causa secundária, incluindo medicamentos psicoativos ou doenças em geral3.
Para definir a psicose aguda como um transtorno psicótico é necessário
primeiramente descartar as causas orgânicas3. O Ministério da Saúde possui protocolo
específico para o Tratamento da Esquizofrenia4, do Transtorno Esquizoafetivo5 e do
Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I6. Os referidos protocolos levam em conta as
evidências disponíveis e dispensa à população os tratamentos medicamentosos
utilizados nas doenças4,5,6. Os medicamentos disponíveis no Componente Especializado
da Assistência Farmacêutica e preconizados nos referidos protocolos são:
-Esquizofrenia: Ziprazidona, Clozapina, Olanzapina, Quetiapina e Risperidona4.
-Transtorno Esquizoafetivo: Risperidona, Quetiapina, Ziprazidona, Olanzapina
Clozapina5.
-Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I: Lamotrigina, Risperidona, Quetiapina,
Olanzapina e Clozapina6.
Além dos medicamentos citados acima, estão disponíveis na REMUME7, para o
tratamento dos transtornos referidos, os seguintes medicamentos: Decanoato de
haloperidol 50 mg/mL - solução injetável, Clorpromazina, Carbonato de Lítio,
Carbamazepina, Ácido Valproico e Haloperidol comprimidos, haloperidol 2 mg/mL solução oral e Fluoxetina cápsulas.
Uma revisão sistemática realizada por Komossa et al., comparou os efeitos do
aripiprazol com outros antipsicóticos atípicos para as pessoas com esquizofrenia8. A
revisão incluiu quatro estudos com 1.404 participantes e confrontou aripiprazol contra
olanzapina e risperidona. O Aripiprazol se mostrou menos eficaz do que a olanzapina
em termos do estado mental geral. Comparado com a risperidona, não existiu diferença
na eficácia8. O tratamento com aripiprazol não foi incluído nos protocolos do Ministério
da Saúde por não ter eficácia superior aos antipsicóticos apresentados acima e seu custo
ser mais alto4,5,6. No relatório constante no processo, o médico informa que já utilizou o
antipsicótico risperidona.
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Caso não seja possível adequar a prescrição aos protocolos do Ministério da
Saúde, há os antipsicóticos disponíveis na REMUME7, que não foram prescritos e que
são encontrados nas farmácias das Unidades de Saúde.
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