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Hidroxicloroquina sulfato 
Antimalárico e antirreumático 
 
CAS: 747-36-4 
Peso molecular: 433,95 
Fórmula Molecular: C18H26ClN3O·H2SO4 
Fator de correção: não se aplica 
Fator de umidade: não se aplica 
Fator de equivalência: não se aplica 
USO ORAL  
 
 

A hidroxicloroquina é um fármaco que pertence à família dos compostos 4-aminoquinolina e sua ação principal é 
antimalárica. Também é benéfico no lúpus eritematoso (discóide crônico ou sistêmico) e na artrite reumatóide 
aguda ou crônica refratária, quando os tratamentos habituais não têm boa resposta. O mecanismo de ação da 
hidroxicloroquina é exercido sobre as estruturas membranosas do Plasmodium, nas quais provoca a lise e a morte 
do parasita. As espécies de Plasmodium sensíveis à hidroxicloroquina são P. malariae, P. vivax, P. ovale e algumas 
cepas susceptíveis do P. falciparum. No paludismo por P. malariae e P. vivax é muito eficiente para deter os ataques 
agudos e prolongar os intervalos entre tratamento e recaída. No paludismo por P. falciparum, detém o ataque 
agudo e pode levar à cura da doença, exceto em presença de cepas resistentes. 
 

Propriedades 
 Imunossupressor oral e tópico 

 Tratamento vitiligo 

 Tratamento dermatite atópica 

 Manifestações cutâneas do lúpus eritematoso 

 Imunossupressor em transplante de órgãos e tecidos 

 

 

Mecanismo de ação  
A hidroxicloroquina, conhecida quimicamente como 2-[4-[(7-cloro-4-quinoil) amino] pentil] etilamino] etanol sulfato 
(1:1), é uma 4-aminoquinolina antimalárica com ação esquizonticida e algum efeito gametocida, sendo também 
considerado um antirreumático de ação lenta. A hidroxicloroquina possui diversas ações farmacológicas que pode 
estar envolvidas em seu efeito terapêutico, tais como interação com grupos sulfidrila, interferência com a atividade 
enzimática (incluindo fosfolipase, NADH-citocromo C redutase, colinesterase, proteases e hidrolases), ligação ao 
DNA, estabilização das membranas lisossômicas, inibição da formação de prostaglandinas, quimiotaxia das células 
polimorfonucleares e fagocitose, possível interferência com a produção de interleucina 1 dos monócitos, e inibição 
da liberação de superoxidase dos neutrófilos. Sua capacidade de concentração nas vesículas ácidas intracelulares e 
o consequente aumento do pH dessas vesículas poderiam explicar tanto o efeito antimalárico como a ação 
antirreumática. 
A hidroxicloroquina é rapidamente absorvida após administração oral, com uma biodisponibilidade média de 74%. 
Distribui-se amplamente pelo organismo, sendo acumulada nas hemácias e em alguns órgãos como os olhos, rins, 
fígado e pulmões, onde pode se armazenar por tempo prolongado. A hidroxicloroquina é convertida parcialmente 
em metabólitos ativos no fígado e é eliminada, sobretudo, por via renal, mas também na bile. A excreção é lenta, 
sendo a meia-vida de eliminação terminal de aproximadamente 50 dias (sangue total) ou 32 dias (plasma). A 
hidroxicloroquina atravessa a barreira placentária e possivelmente passa ao leite materno, como a cloroquina. 
 

 
Comprovação de eficácia 
Lúpus Eritematoso Cutâneo  
Em uma revisão dos diversos tratamentos disponíveis, afirma-se que os antimaláricos foram benéficos quando os 
corticoides e protetores solares mostraram-se ineficazes e a doença cutânea continua ativa (CLARK, 1986). 
Incialmente tenta-se o tratamento com hidroxicloroquina na dose de 200 a 400mg/dia com duração do tratamento 
durante 4 a 8 semanas. Se a hidroxicloroquina for descontinuada no lúpus eritematoso, o risco de recaída aumenta 
em 2,5 vezes em relação aos pacientes que não descontinuaram a hidroxicloroquina (ANON, 1991). Um regime 
composto por prednisona, hidroxicloroquina e acetonida de triancinolona é recomendado para tratar as lesões 
cutâneas 2 discoides em pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico (WERTH & FRANKS, 1986). Se esse tratamento 
falhar, sugere-se um regime com hidroxicloroquina 400mg/dia e quinacrina 100mg/dia. 
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Malária  
A hidroxicloroquina está indicada na supressão e tratamento dos ataques agudos de malária por cepas suscetíveis 
das formas eritrocitárias do P. vivax, P. malariae e P. falciparum. Não é eficaz para as cepas resistentes do P. 
falciparum. 

 
Artrite reumatóide 
A hidroxicloroquina parece ser menos tóxica que os tratamentos ouro, d-penicilamina, sulfasalazina ou auranofina 
(PAULUS, 1988). Um estudo de 24 semanas, randomizado, duplo-cego, paralelo de 121 pacientes com artrite 
reumatoide observou que o fármaco era moderadamente eficaz comparado ao placebo quando a doença é tratada 
precocemente (CLARK et al., 1993). A dose diária de hidroxicloroquina de 200mg foi relatada como sendo tão eficaz 
quanto a dose de 400mg, em um estudo controlado, duplo-cego, de longo prazo em 43 pacientes tratados para 
artrite reumatoide (PAVELKA et al. 1989). Embora os dois grupos apresentassem redução significativa da atividade 
da doença, quando se comparou os efeitos colaterais na pele, gastrointestinais, e oculares, aqueles que receberam 
200 miligramas ao dia desenvolveram um – terço do número de efeitos colaterais comparado aos controles que 
receberam 400mg ao dia. 
 
Erupção polimórfica leve  
A hidroxicloroquina é usada como supressor da erupção polimórfica leve (LOGAN, 1980) comparado ao placebo, o 
fármaco apresentou efeito significativo na redução da erupção cutânea. A hidroxicloroquina 400mg/dia, por um 
mês, seguido por 200mg/dia, associou-se a melhora clínica moderada em pacientes com erupção polimórfica leve 
em um pequeno estudo controlado (MURPHY et al., 1987). 

 
 
Posologia / Concentração usual  
Equivalência de posologia: 155mg de hidroxicloroquina base equivalem a 200mg de sulfato de hidroxicloroquina.  
 
Paludismo: para supressão em adultos, administrar 310mg de hidroxicloroquina base por dia, exatamente no 
mesmo dia da semana, semanalmente (em crianças 5mg/kg, mas sem nunca exceder a dose do adulto, 
independente do peso corporal), com início 2 semanas antes da possível exposição e término 8 semanas depois de 
abandonar a área endêmica; se não for possível iniciar 2 semanas antes da exposição, pode ser administrada uma 
dose de carga dupla (620mg ou 10mg/kg em crianças), dividida em duas tomadas. Para o tratamento do ataque 
agudo, administrar 620mg de hidroxicloroquina base no primeiro dia, seguidos de 310mg após seis a oito horas, e 
depois 310mg diários nos dois dias seguintes.  
 
Em crianças, administrar uma primeira dose de 10mg de hidroxicloroquina base por kg de peso corporal (não 
superar os 620mg), seguidos de 5mg/kg, seis horas depois, 5mg/kg, 18 horas depois da segunda dose e 5mg/kg, 24 
horas depois da terceira dose. Para a cura radical do paludismo por P. vivax e por P. malariae é necessário 
tratamento simultâneo com um composto 8-aminoquinolina (primaquina).  
 
Lúpus eritematoso: 310mg de hidroxicloroquina base, 1 ou 2 vezes ao dia, durante semanas ou meses, em função 
da resposta do paciente; para tratamento muito prolongado, uma dose diária de 155 a 310mg diários pode ser 
suficiente; as doses mais elevadas incrementam o risco de aparição de retinopatia.  
 
Artrite reumatóide: inicialmente 310 e 465mg de hidroxicloroquina base diários até obter uma boa resposta 
terapêutica (tomar entre 4 e 12 semanas, geralmente); depois continua-se com uma dose de manutenção 50% 
menor que a inicial, ingerida com as refeições ou com um copo de leite. Se ocorrer uma recaída quando a 
medicação for suspensa, a administração poderá ser reiniciada ou mantida intermitentemente. 

 
 
Indicações e aplicações  
A hidroxicloroquina é indicada para o tratamento de:  

 Afecções reumáticas e dermatológicas;  

 Artrite reumatóide;  

 Artrite reumatoide juvenil;  

 Lúpus eritematoso sistêmico;  

 Lúpus eritematoso discoide;  

 Condições dermatológicas provocadas ou agravadas pela luz solar.  
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Malária:  
Tratamento das crises agudas e tratamento supressivo de malária por Plasmodium vivax, P. ovale, P. malariae e 
cepas sensíveis de P. falciparum. Tratamento radical da malária provocada por cepas sensíveis de P. falciparum. A 
hidroxicloroquina não é eficaz contra cepas de cepas de Plasmodium falciparum resistentes à cloroquina, e também 
não é ativa contra as formas exoeritrocíticas de P. vivax, P. ovale, P. malariae. Consequentemente, a 
hidroxicloroquina não previne a infecção por esses plasmódios, nem as recaídas da doença. 

 
 
Informações de Segurança  
A hidroxicloroquina é contraindicada em pacientes com maculopatias (retinopatias) pré-existentes e pacientes com 
hipersensibilidade aos derivados da 4-aminoquinolona. 
Este medicamento não é indicado para crianças menores de 6 anos de idade.  
Se ocorrer qualquer distúrbio visual (acuidade visual, visão para cores), o medicamento deve ser imediatamente 
descontinuado e o paciente cuidadosamente observado quanto à possível progressão do distúrbio visual. 
Alterações retinianas (e distúrbios visuais) podem progredir mesmo após o término da terapia. Foi demonstrado 
que a hidroxicloroquina causa hipoglicemia severa incluindo perda de consciência que pode ser um risco para a vida 
em pacientes tratados com e sem medicação antidiabética. Pacientes tratados com hidroxicloroquina devem ser 
alertados sobre o risco de hipoglicemia e dos sinais e sintomas clínicos associados. Pacientes que apresentarem 
sintomas sugestivos de hipoglicemia durante o tratamento com hidroxicloroquina devem ter seus níveis de glicose 
no sangue avaliados e o tratamento revisado, se necessário. 

 
 
Interações medicamentosas  
A hidroxicloroquina pode aumentar os níveis de digoxina no plasma. Por isso, os níveis de digoxina sérica devem ser 
cuidadosamente monitorados em pacientes em uso concomitantes destas substâncias. Como hidroxicloroquina 
pode aumentar os efeitos do tratamento hipoglicêmico, pode ser necessária uma diminuição nas doses de insulina 
ou drogas antidiabéticas. Halofantrina prolonga o intervalo QT e não deve ser administrada com outros fármacos 
que têm o potencial para induzir arritmias cardíacas, incluindo hidroxicloroquina. Além disso, pode haver um 
aumento do risco de indução de arritmias ventriculares se hidroxicloroquina é utilizada concomitantemente com 
outras drogas arritmogênicas, tais como amiodaroma e moxifloxacina. Um aumento dos níveis plasmáticos de 
ciclosporina foi reportado quando a ciclosporina e hidroxicloroquina foram coadministradas. A hidroxicloroquina 
pode diminuir limiar convulsivo. A coadministração de hidroxicloroquina com outros antimaláricos conhecidos por 
baixarem o limiar conclusivo (por exemplo, mefloquina) pode aumentar o risco de convulsões. Além disso, a 
atividade de drogas antiepilépticas pode ser prejudicada se coadministradas com hidroxicloroquina. Em um estudo 
de interação de dose única, foi reportado que a cloroquina reduz a biodisponibilidade do praziquantel. É 
desconhecido se existe um efeito semelhante quando hidroxicloroquina e praziquantel são coadministrados. Por 
extrapolação, devido às semelhanças de estruturas e parâmetros farmacocinéticos entre hidroxicloroquina e 
cloroquina, um efeito similar pode ser esperado para hidroxicloroquina. Existe o risco teórico de inibição da 
atividade intracelular da α-galactosidase quando hidroxicloroquina é coadministrada com agalsidase. A 
hidroxicloroquina pode também estar sujeito às várias das interações descritas para a cloroquina, muito embora 
relatos específicos não tenham sido divulgados.  
Estão incluídos:  

• Potencialização da sua ação bloqueadora direta na junção neuromuscular pelos antibióticos 
aminoglicosídeos;  

• Inibição do seu metabolismo pela cimetidina, que pode aumentar a concentração plasmática da 
substância;  

• Antagonismo do efeito da neostigmina e piridostigmina;  
• Redução da resposta humoral (mediada por anticorpos) à imunização primária com a vacina humana 

diploide antirrábica intradérmica;  
• Tal como para cloroquina, os antiácidos podem reduzir a absorção da hidroxicloroquina, sendo 

aconselhável observar um intervalo de 4 horas entre do referido medicamento e de antiácidos. 
 
 

Recomendações farmacotécnicas  
Excipientes compatíveis: dióxido de titânio, estearato de magnésio, lactose monoidratada, povidona, amido, 
hipromelose, macrogol. 
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Informações de armazenamento 
Verificar a informação no rótulo do produto.  
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