NALTREXONA HCL (C1)

IDENTIFICAÇÃO
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Fórmula Molecular: C20H23NO4.HCL
PM: 377,9
DCB: 06213
CAS: 16676-29-2
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É antagonista opioide derivado da morfina utilizado como adjuvante no tratamento de desintoxicação em pacientes dependentes dos opióides. Inibe competitivamente as ações destes, ligando-se aos receptores opioides no SNC, bloqueando a euforia induzida pelo alcoolismo.

INDICAÇÃO
• Tratamento da dependência dos opioides
• Tratamento de alcoolismo

DOSE E USO
• Para tratamento da dependência dos opioides, iniciar com 25 mg por via oral.
Na ausência de sinais de abstinência, administrar dose adicional de 25 mg uma
hora depois
• Para manutenção, 50 mg ao dia
• Para manutenção alternativa, 350 mg por semana em um dos seguintes esquemas: a) 50 mg/dia de segunda a sexta-feira e 100 mg aos sábados; b) 100 mg a
cada 48 horas ; c) 100 mg ás segundas e quartas-feiras e 150 mg ás sextas-feiras;
d) 150 mg a cada 72 horas
• Para tratamento do alcoolismo, 50 mg/dia por via oral, por até 12 semanas.

REAÇÕES ADVERSAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exantemas
Ardência nos olhos, visão turva, edema ocular.
Dispneia
Ansiedade, confusão mental, alucinações, tremor.
Desconforto a micção.
Ulceração gastrintestinal, dor abdominal, diarreia, náusea, vômito
Hipertensão, taquicardia
Febre, cefaleia, mialgia
Coriza

PRECAUÇÕES
• Suspende vários dias antes de uma cirurgia eletiva, se for necessário o uso de
um opióide
• A administração de doses elevadas de opioides para antagonizar o bloqueio da
naltrexona pode produzir depressão respiratória grave ou colapso cisculatório.

CONTRAINDICAÇÕES
•
•
•
•
•

Hipersensibilidade á Naltrexona
Em pacientes em uso a opioides
Gravidez e lactação
Idosos
Crianças

• Síndrome de abstinência aguda de opioides

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
• A administração com opioides pode precipitar síndrome de abstinência
• O uso concomitante de tioridazina produz sonolência e letargia
• Efeito aditivo com fármacos hepatotóxicos.

REFERÊNCIA
DTG, Dicionário Terapêutico Guanabara, Edição 2013/2014.
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