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Introdução: A esquizofrenia é um distúrbio psiquiátrico caracterizado por dois distintos 

grupos de sintomas: positivos e negativos. Os sintomas positivos incluem alucinação, ilusão e 

distorção da realidade. Já os negativos, se manifestam como isolamento social, acompanhado 

de embotamento afetivo e diminuição da atenção. Os sintomas positivos são aqueles que 

geralmente respondem ao tratamento com neurolépticos, enquanto que os sintomas negativos 

são relativamente difíceis de serem tratados1. Os neurolépticos ou antipsicóticos são fármacos 

usados para tratar a esquizofrenia e têm como mecanismo de ação o bloqueio dos receptores 

dopaminérgicos centrais, são classificados em típicos e atípicos. Os neurolépticos típicos 

estão representados pelo haloperidol, clorpromazina, flufenazina, tioridazina, flupentixol e 

loxapina, e os atípicos, pela clozapina, quetiapina, risperidona, olanzapina, supiride e 

sertindol. O haloperidol, fármaco pertencente à classe das butirofenonas, é um agente 

antipsicótico indicado no tratamento de diversas doenças, incluindo esquizofrenia, mania, 

distúrbios comportamentais, síndrome de Tourette e crises de ansiedade grave, tendo sido, por 

sua ampla ação, o neuroléptico mais prescrito em todo o mundo. A esterificação do fármaco 

resulta na liberação lenta do decanoato nos tecidos gordurosos, prolongando a duração da 

ação. Neste caso, as concentrações do fármaco são detectáveis no plasma por várias semanas 

após uma única administração do mesmo. O haloperidol é completamente absorvido no trato 

gastrintestinal, sendo metabolizado no fígado, excretado na urina, no leite materno e nas 

fezes. Após administração oral, a meia-vida plasmática varia entre 12 e 38 horas, ligando-se 

cerca de 92% a proteínas plasmáticas, sendo amplamente distribuído nos tecidos e cruza a 

barreira hemato-encefálica. Apesar de ser amplamente prescrito, são relatados na literatura 

alguns efeitos indesejáveis, durante a farmacoterapia com o mesmo, como sedação, 

hipotensão, efeitos antimuscarínicos, porém os que ocorrem com maior frequência são os 

efeitos extrapiramidais. Assim, como outros antagonistas do receptor da dopamina, o 

haloperidol pode causar reações extrapiramidais, supondo-se haver uma relação estreita entre 

a dose terapêutica efetiva e a que causa tais sintomas. Estas reações ocorrem frequentemente 

na utilização terapêutica do medicamento, especialmente durante os primeiros dias da terapia. 

Na maioria dos pacientes, elas consistem em sintomas parkinsonianos, que variam de brandos 

a moderados em severidade e que geralmente são reversíveis, após descontinuar a terapia. 

Outras reações adversas neuro-musculares, também consideradas efeitos extrapiramidais, 

foram relatadas menos frequentemente, mas são quase sempre mais graves, e incluem 

impossibilidade motora (acatsia), distonia tardia, e reações distônicas como hiperreflexia, 

opistotonia, crises oculogíricas. Geralmente, a ocorrência e a severidade da maioria das 

reações extrapiramidais estão relacionadas à dose, já que estas reações ocorrem em doses 

relativamente altas e desaparecem ou se tornam menos graves com redução da dose. 

Entretanto, há relatos também de reações extrapiramidais graves que ocorreram com a 

utilização de doses baixas2 Objetivos: Descrever os efeitos extrapiramidais em usuários de 

Haloperidol admitidos na emergência psiquiátrica de um hospital de referencia em Belém 
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Métodos: Tratou-se de um estudo descritivo e transversal, com 77 pacientes portadores de 

esquizofrenia, maiores de 18 anos e de ambos os sexos, admitidos na emergência psiquiátrica 

da Fundação Hospital de clinicas Gaspar Vianna (FHCGV) em Belém-Pará, no período de 

março de 2019 a junho de 2019. O referido estudo recebeu aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Fundação Pública Estadual Hospital das Clínicas Gaspar Vianna, sob Parecer nº 

2.180.181. A avaliação dos sintomas extrapiramidais ocorreu 48 horas após a admissão do 

paciente, na triagem da emergência psiquiátrica do referido hospital em que foi realizada a 

pesquisa. Para avaliação dos sintomas extrapiramidais utilizou-se um formulário pré-

adaptado, com base nas escalas de Simpson-Angus (Escala de efeitos extrapiramidais) sendo 

uma escala para avaliar efeitos extrapiramidais agudos. É composta de 10 itens com uma 

classificação de gravidade de zero (ausente) a 4 (grave). Cada item traz a instrução para 

avaliação do sintoma, bem como a especificação para avaliação da gravidade. O escore final é 

obtido pela soma dos itens, indicando a gravidade dos sintomas extrapiramidais. Outra escala 

utilizada foi a de Barnes (Escala de acatisia de Barnes) é uma ferramenta para avaliar efeitos 

extrapiramidais agudos, trata-se de uma escala voltada exclusivamente para a avaliação da 

acatisia. Tem 3 itens: 1. avaliação objetiva (de 0 = ausente a 3 = acatisia constante); 2. 

avaliação subjetiva, que consiste de dois sub-itens, percepção da inquietação e desconforto 

relacionado à inquietação (ambos com gradação de 0 = ausente a 3 = grave) e 3. Avaliação 

global da acatisia (0 = ausente a 5 = grave)3 Resultados e Discussão: Dentre os avaliados 

71% (n=55) dos pacientes apresentaram sintomas extrapiramidais, destes 72.7% (n=42) 

estavam com Acatisia, Bradicinesia e Distonia Aguda foram constadas em 63.6% (n=35) e 

52.7% (n=29) dos internos na emergência, a Mioclonia foi identificada em 60% (n=33) dos 

pacientes, 43.6% (n=24) e 18.2% (n=10) apresentaram os sintomas de Parkisionismo e 

Taquicardia. Sintomas extrapiramidais, como acatisia, distonia, parkisionismo e bradicinesia 

são efeitos secundários de medicamentos em que o mecanismo de ação consiste no bloqueio 

de dopamina. Teoriza-se que os antagonistas de D2, iniciam o bloqueio dos receptores de 

dopamina nos gânglios basais, criando, assim, uma redução de respostas de dopamina no 

cérebro. Esta redução pode gerar alterações motoras resultando nos sintomas extrapiramidais 

clássicos. Embora existam alterações fisiopatológicas significativas na atividade 

dopaminérgica, flutuações em outros neurotransmissores, como a serotonina, norepinefrina e 

acetilcolina também podem contribuir para os sintomas. As desordens que acometem o 

sistema extrapiramidal são de ordem hipocinéticas e hipercinéticas, que ocorrem quando há 

alteração no controle do tônus muscular, podendo ser caracterizada por hipertonia e hipotonia, 

respectivamente. A hipocinesia é a tradução da redução de amplitude do movimento ou, 

também, redução na velocidade do movimento, podendo ser associado com tremor, rigidez e 

instabilidade da marcha como no parkinsonismo. Por sua vez, a hipercinesia significa excesso 

de movimento e geralmente se refere a uma ampla variedade de movimentos involuntários 

anormais, sendo classificada pela velocidade, regularidade e duração dos movimentos como a 

distonia4 Conclusão/Considerações Finais: A síndrome extrapiramidal é complexa e pode 

se apresentar de diversas formas com diversos sinais clínicos, sendo os principais deles os 

distúrbios de movimento, o que torna seu diagnóstico dificultoso. Além disso, o diagnóstico 

diferencial da síndrome extrapiramidal induzida por fármacos muitas vezes não é realizado ou 

realizado de maneira equivocada pelos próprios profissionais da saúde. Pelo possível 

desenvolvimento de ansiedade e transtorno de humor após a reação extrapiramidal o 

diagnóstico diferencial entre transtornos psiquiátricos e essa reação adversa se faz necessário 
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