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A terapia com antipsicóticos atípicos é indicada no tratamento agudo e de manutenção do transtorno bipolar –
mania ou misto. Resultados de estudo clínico com duração de 2 anos estabeleceram que a administração oral
de 15-30 mg/dia de aripiprazol diminui a taxa de recidiva de episódios de mania em pacientes com transtorno
bipolar, com perfil adequado de tolerabilidade, caracterizado por baixa predisposição a causar sintomas extrapiramidais, mínimo ganho de peso corporal e efeito neutro sobre parâmetros metabólicos.
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Diversos estudos demonstraram a eficácia e a segu-
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Figur a 1. Tempo até a recidiva de um episódio
afetivo em pacientes bipolares tr atados com
aripipr azol ou placebo.
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rações do peso corporal, da glicemia e do
perfil lipídico.

Eficácia em longo prazo do
aripiprazol em pacientes bipolares

Aripiprazol na terapia de manutenção
do transtorno bipolar I

A administração em longo prazo de aripiprazol se
mostrou altamente eficaz no tratamento de manu-

O aripiprazol é altamente eficaz na prevenção da re-

tenção dos pacientes bipolares, já que o grupo tra-

cidiva de episódios de mania durante o tratamento

tado com esse antipsicótico apresentou tempo sig-

de manutenção do transtorno bipolar I . Sua eficá-

nificativamente maior até a recidiva do que o grupo

cia e segurança em longo prazo foram comparadas

de placebo (Figura 1).
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mistas (Figura 2).
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piprazol por falta de eficácia foi significativamente me-

completar um total de 100 semanas de seguimento.

nor do que no grupo de placebo (Figura 3).
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O tratamento de manutenção

peso corporal e seu efeito neutro sobre os marca-

com aripiprazol diminuiu a

dores bioquímicos. O aripiprazol não causou altera-

taxa de recidiva de episódios de

ção do peso corporal (+0,4 ± 0,8 kg) em comparação

mania, sem afetar o número de

ao placebo (-1,9 ± 0,8 kg) ou dos níveis séricos de co-

recidivas de depressão ou mistas

lesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL, triglicérides ou glicemia. A porcentagem de pacientes com

Adicionalmente, este estudo demonstrou que o ari-

perfil lipídico ou glicemia anormais foi semelhante

piprazol tem perfil adequado de tolerabilidade em

nos grupos de aripiprazol e placebo (Tabela 1).

longo prazo, com poucos efeitos adversos metabólicos. Embora tenha se registrado eventos adversos

Figur a 3. Taxa de abandono do tr atamento
por falta de eficácia ou eventos adversos
em pacientes bipolares em tr atamento com
aripipr azol ou placebo.
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no grupo de placebo (15%). Porém, a maioria dos
pacientes apresentou resolução dos sintomas antes

O tratamento em longo prazo com

de finalizar o estudo.

aripiprazol não causou alteração
do peso ou dos níveis de colesterol
total, colesterol LDL, colesterol

Figur a 2. Taxa de recidiva de episódios

afetivos em pacientes bipolares tr atados com
aripipr azol ou placebo
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Outro aspecto destacável da segurança em longo
prazo do aripiprazol é seu baixo impacto sobre o
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Tabela 1. Incidência de níveis anor mais de lípides e glicemia em pacientes
tr atados com aripipr azol ou placebo.
Parâmetro laboratorial

Placebo (n = 71)

Aripiprazol (n = 73)

Valor p

Colesterol total

8.2

10.8

No significativo

Colesterol LDL

8.4

9.6

No significativo

Colesterol HDL

23.9

27.4

No significativo

Triglicérides

14.1

17.8

No significativo

Glicemia

16.4

20.3

No significativo
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CONCLUSÕES

O

estudo de Keck e cols., que foi o estudo clínico com maior tempo de seguimento que avaliou
a eficácia e segurança de antipsicóticos no transtorno bipolar tipo I, estabeleceu que o
aripiprazol é uma opção terapêutica de primeira linha no tratamento de manutenção do
transtorno bipolar, pois previne a recidiva da doença em pacientes estabilizados inicialmente com
este antipsicótico de última geração. Além disso, o aripiprazol tem perfil de tolerabilidade adequado,
caracterizado por baixa predisposição a causar sintomas extrapiramidais, pouco ganho de peso
corporal e efeito neutro sobre os parâmetros metabólicos. Assim, o aripiprazol é um fármaco
especialmente útil em pacientes com transtorno bipolar associado a distúrbios metabólicos, como
sobrepeso, obesidade, intolerância à glicose, diabetes mellitus tipo 2 e dislipidemia1.
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