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Quetiapina Hemifumarato (P 344/98) 
Antipsicótico 
 
CAS: 111974-72-2 
Fórmula molecular: C46H54N6O8S2 

Peso molecular: 883,09 
Fator de correção: não se aplica  
Fator de umidade: não se aplica  
Fator de equivalência: 1,15 
USO ORAL  

Insumo pertencente à Portaria 344/98 – ANVISA – Lista C1 

 

A quetiapina hemifumarato pertence a um grupo de medicamentos chamado antipsicóticos, os quais melhoram 
os sintomas de alguns tipos de transtornos mentais como esquizofrenia e episódios de mania e de depressão 
associados ao transtorno afetivo bipolar. 
A eficácia antidepressiva foi tipicamente observada dentro de uma semana de tratamento. 

 
Propriedades 

 Tratamento esquizofrenia 

 Tratamento transtorno bipolar 

 
Mecanismo de ação 
A quetiapina é um agente antipsicótico atípico. A quetiapina e seu metabólito ativo no plasma humano, a 
norquetiapina, interage com ampla gama de receptores de neurotransmissores. A quetiapina e a norquetiapina 
exibem afinidade pelos receptores de serotonina (5HT2) e pelos receptores de dopamina D1 e D2 no cérebro. 
Acredita-se que esta combinação de antagonismo ao receptor com alta seletividade para receptores 5HT2 em 
relação ao receptor de dopamina D2 é o que contribui para as propriedades antipsicóticas clínicas e reduz a 
suscetibilidade aos efeitos colaterais extrapiramidais (EPS) da quetiapina em comparação com os antipsicóticos 
típicos. A quetiapina não possui afinidade pelo transportador de norepinefrina (NET) e tem baixa afinidade pelo 
receptor de serotonina 5HT1A, enquanto a norquetiapina tem alta afinidade por ambos. A inibição do NET e a ação 
agonista parcial do receptor 5HT1A pela norquetiapina podem contribuir para a eficácia terapêutica do 
hemifumarato de quetiapina como um antidepressivo. A quetiapina e a norquetiapina têm também alta afinidade 
pelos receptores histamínicos e alfa1-adrenérgicos, e afinidade moderada pelos receptores alfa2-adrenérgicos. A 
quetiapina também possui baixa afinidade pelos receptores muscarínicos enquanto que a norquetiapina tem 
afinidade moderada à alta por vários subtipos de receptores muscarínicos. 

 
Crianças e adolescentes (10 a 17 anos de idade)  
No estado de equilíbrio, a farmacocinética da quetiapina em crianças e adolescentes foi semelhante à de adultos, 
enquanto que a AUC e a Cmáx da norquetiapina foram maiores em crianças e adolescentes do que em adultos, 45% 
e 31%, respectivamente. No entanto quando ajustadas para o peso corporal, a AUC e a Cmáx da quetiapina em 
crianças e adolescentes foram menores do que em adultos, 41% e 39%, respectivamente, enquanto que a 
farmacocinética da norquetiapina foi semelhante. 
 

Comprovação de eficácia  
Estudos clínicos demonstraram que o quetiapina hemifumarato é eficaz quando administrado 2 vezes ao dia, apesar 
da quetiapina ter uma meia-vida farmacocinética de 7 horas. Isto é sustentado por dados de um estudo de 
tomografia com emissão de pósitrons (PET), que identificou que para a quetiapina, a ocupação dos receptores 5HT2 
e dos receptores de dopamina D2 é mantida por até 12 horas (Gefvert O. et al. Psychopharmacology 1998; 135: 
119-26). A segurança e a eficácia de doses maiores que 800mg/dia não foram avaliadas. Esquizofrenia Em estudos 
clínicos, o quetiapina hemifumarato mostrou ser eficaz no tratamento dos sintomas positivos e negativos da 
esquizofrenia. Em estudos comparativos o quetiapina hemifumarato demonstrou ser tão eficaz quanto os agentes 
antipsicóticos, tais como clorpromazina e haloperidol (Peuskens J, Link CG. Acta Psychiatry Scand 1997; 96: 265-73; 
Copolov DL et al. Psychol Med 2000; 30: 95-106). Monoterapia ou adjuvante no tratamento de episódios de mania 
associados ao transtorno afetivo bipolar Em estudos clínicos, quetiapina hemifumarato demonstrou ser efetivo 
como monoterapia ou em terapia adjuvante na redução dos sintomas de mania em pacientes com mania bipolar. A 
média de dose da última semana de quetiapina hemifumarato em respondedores foi de aproximadamente 
600mg/dia e aproximadamente 85% dos respondedores estão dentro da faixa de dose de 400 a 800mg/dia (Vieta E 
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et al. Curr Med Res Opin 2005; 21(6): 923-34). Episódios de depressão associados ao transtorno afetivo bipolar Em 
quatro estudos clínicos, que incluíram pacientes com transtorno afetivo bipolar I, bipolar II e pacientes com ou sem 
ciclagem rápida, quetiapina hemifumarato demonstrou ser efetivo em pacientes com depressão bipolar nas doses 
de 300 e 600mg/dia, entretanto, não foi visto benefício adicional com doses de 600mg durante tratamento de curto 
prazo. Nestes quatro estudos, o quetiapina hemifumarato foi superior ao placebo na redução da escala total 
MADRS (Escala de Montgomery-Asberg para Depressão). O efeito antidepressivo de quetiapina hemifumarato foi 
significativo no dia 8 (semana 1) e foi mantido até o final dos estudos (semana 8). O tratamento com quetiapina 
hemifumarato nas doses de 300 ou 600mg à noite reduziu os sintomas de depressão e de ansiedade em pacientes 
com depressão bipolar. Houve menos episódios de mania emergente do tratamento com cada uma das doses de 
quetiapina hemifumarato do que com placebo. Em três dos quatro estudos, para os grupos de dose 300mg e 
600mg, foi observada uma melhora estatisticamente significativa em relação ao placebo na redução de 
pensamentos suicidas medido pelo item 10 da MADRS e em 2 dos 3 estudos, para o grupo de dose 300mg, foi 
observada melhora da qualidade de vida e da satisfação relatada para várias áreas funcionais, medidas usando o 
Questionário de Satisfação e Qualidade de Vida (Q-LES-Q (SF). 
A manutenção da eficácia antidepressiva foi estabelecida em adultos em dois estudos clínicos de depressão bipolar 
com o quetiapina hemifumarato. Esses estudos incluíram uma fase aguda placebo-controlada de 8 semanas seguida 
por uma fase contínua placebo-controlada de pelo menos 26 semanas e de até 52 semanas de duração. Os 
pacientes tinham que estar estáveis no término da fase aguda para serem randomizados para a fase contínua. Em 
ambos os estudos, o quetiapina hemifumarato foi superior ao placebo aumentando o tempo até a recorrência de 
qualquer evento de humor (depressão, misto ou de mania). A redução de risco dos estudos agrupados foi de 49%. O 
risco de um evento de humor para o quetiapina hemifumarato versus placebo foi reduzido em 41% com a dose de 
300mg e em 55% com a dose de 600mg. Manutenção do transtorno afetivo bipolar I em combinação com os 
estabilizadores de humor lítio ou valproato A eficácia do quetiapina hemifumarato no tratamento de manutenção 
do transtorno afetivo bipolar em combinação foi estabelecida em dois estudos clínicos placebo-controlados em 
1326 pacientes, que estavam de acordo com os critérios DSM-IV para transtorno bipolar I. Os estudos incluíram 
pacientes cujo episódio de humor mais recente foi de mania, depressivo ou misto, com ou sem características 
psicóticas. Na fase aberta do estudo, foi exigido que os pacientes fossem estabilizados com o quetiapina 
hemifumarato em combinação com estabilizador de humor (lítio ou valproato) por um mínimo de 12 semanas para 
serem randomizados. Na fase de randomização, alguns pacientes continuaram o tratamento com o quetiapina 
hemifumarato (400 a 800mg/dia com uma dose média de 507mg/dia) em combinação com estabilizador de humor 
(lítio ou valproato) e outros receberam placebo em combinação com estabilizador de humor (lítio ou valproato) por 
até 104 semanas. No desfecho primário em cada estudo, o quetiapina hemifumarato foi superior ao placebo no 
aumento do tempo até a recorrência de qualquer evento de humor (de mania, misto ou depressivo). Nestes 
estudos em combinação, o risco de qualquer evento de humor foi reduzido em 70% com o tratamento de 
hemifumarato de quetiapina em comparação ao placebo. O período no qual 20% dos pacientes apresentaram 
recorrência de qualquer evento de humor foi de 220 dias para pacientes tratados com o quetiapina hemifumarato e 
de 29 dias para pacientes tratados com placebo, quando combinados com lítio ou valproato. 24% dos pacientes no 
grupo quetiapina hemifumarato apresentaram um evento de humor antes da semana 28 versus 60% dos pacientes 
no grupo placebo neste mesmo período. 46% dos pacientes no grupo quetiapina hemifumarato apresentaram um 
evento de humor antes da semana 52 versus 80% dos pacientes no grupo placebo neste mesmo período. 
Monoterapia no tratamento de manutenção no transtorno bipolar A eficácia do quetiapina hemifumarato em 
monoterapia no tratamento de manutenção foi verificada em um estudo placebo-controlado com 1226 pacientes 
que preenchiam o critério DSM-IV para Transtorno Bipolar I. O estudo incluiu pacientes com episódios mais 
recentes de humor de mania, misto ou depressão, com ou sem características psicóticas. Na fase aberta, foi 
requerido pacientes estabilizados com quetiapina hemifumarato por no mínimo de 4 semanas para serem 
randomizados. Na fase randomizada, alguns pacientes continuaram o tratamento com quetiapina hemifumarato 
(300mg a 800mg/dia, dose média de 546mg/dia), enquanto outros receberam lítio ou placebo por até 104 semanas. 
O resultado primário mostrou que quetiapina hemifumarato foi superior ao placebo no aumento do tempo até 
recorrência de qualquer evento de humor (mania, misto ou depressão). A redução de risco foi de 74%, 73%, e 75% 
para eventos de humor, mania e depressivos, respectivamente. Em um estudo de longo prazo (até dois anos de 
tratamento) avaliando a prevenção de recorrência em pacientes com mania, depressão ou episódios mistos de 
humor, o quetiapina hemifumarato foi superior ao placebo no aumento do tempo de recorrência de qualquer 
evento de humor (maníaco, depressivo ou misto), em pacientes com transtorno bipolar I. O número de pacientes 
com evento de humor foi de 91 (22,5%) no grupo do quetiapina hemifumarato, 208 (51,5%) no grupo placebo e 95 
(26,1%) nos grupos de tratamento com lítio, respectivamente. Em pacientes que responderam ao quetiapina 
hemifumarato, quando se compara a continuação do tratamento com o quetiapina hemifumarato à mudança para 
o lítio, os resultados indicaram que a mudança para o tratamento com lítio não parece estar associada a um 
aumento do tempo de recorrência de evento de humor 
(https://facilbula.com.br/pesquisabula/arquivopdf?nomeArquivo=9022392015_2891663_PROFISSIONAL.pdf). 
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Sugestões de dosagem 
Usual de 50mg a 450mg ao dia, sendo a dose máxima recomendada é de 750mg ao dia.  
Esquizofrenia: a dosagem habitual é de 300 a 450mg ao dia, iniciando-se com 25mg duas vezes ao dia no primeiro 
dia; 50mg duas vezes ao dia no segundo dia; 100mg duas vezes ao dia no terceiro dia; 200mg duas vezes ao dia no 
quarto dia. Depois as doses devem ser ajustadas para o intervalo habitual de 300 a 450mg ao dia, administrados em 
2 ou 3 doses fracionadas.  
Para alguns pacientes pode ser adequada a administração de 150mg ao dia.  
Transtorno bipolar: dose habitual de 400 a 800mg ao dia, iniciando com 50mg duas vezes ao dia no primeiro dia; 
100mg duas vezes ao dia no segundo dia; 150mg duas vezes ao dia no terceiro dia; 200mg duas vezes ao dia no 
quarto dia. Depois as doses deves se ajustar ao intervalo habitual de 400 a 800mg ao dia, porém os incrementos de 
dose não devem ser superiores a 200mg ao dia.  
Para alguns pacientes também pode ser adequado à administração de 200mg ao dia. 

 
Indicações e aplicações  
É indicada para tratamento de esquizofrenia e para o tratamento de transtorno bipolar. 
 

Informações de Segurança  
Os efeitos adversos mais frequentes no uso da quetiapina hemifumarato são sonolência, vertigem, tremores, 
hipotensão ortostática e aumento das enzimas hepáticas. Também chegou a ser observado aumento de peso no 
início do tratamento. 
Estudos de toxicidade genética com quetiapina mostraram que ela não é mutagênica ou clastogênica. 

 
Interações medicamentosas  
A quetiapina hemifumarato pode potenciar os efeitos centrais de outros depressores do sistema nervoso central, 
como o álcool. Deve ser utilizado com precaução para pacientes que tratados com fármacos anti-hipertensivos, e 
pode antagonizar a ação de fármacos dopaminérgicos, como a levodopa. 

 
Contraindicações  
Deve ser administrado com precaução em pacientes com insuficiência renal ou hepática, com enfermidade 
cardiovascular ou outras patologias que predispõe a hipotensão, bem como antecedentes de convulsão. A 
quetiapina hemifumarato também pode alterar a execução de tarefas que requeiram certa habilidade, como por 
exemplo, dirigir. 

 
Recomendações farmacotécnicas  
Excipientes compatíveis: povidona, celulose microcristalina, lactose monoidratada, amido, amidoglicolato de sódio, 
amido pré-gelatinizado, dióxido de silício, estearato de magnésio, macrogol e dióxido de titânio. 
É necessário aplicar o fator de equivalência de 1,15.  
28,8mg de quetiapina fumarato equivale a 25mg de quetiapina base. 
 

Informações de armazenamento 
Verificar a informação no rótulo do produto.  
 

Referências bibliográficas 

http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=12443662016&pIdAnexo=3097

040 – último acesso: 27/07/2017. 

https://facilbula.com.br/pesquisabula/arquivopdf?nomeArquivo=9022392015_2891663_PROFISSIONAL.pdf - 

último acesso: 27/07/2017. 
Última atualização: 25/07/2019. 

  

http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=12443662016&pIdAnexo=3097040
http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=12443662016&pIdAnexo=3097040
https://facilbula.com.br/pesquisabula/arquivopdf?nomeArquivo=9022392015_2891663_PROFISSIONAL.pdf

