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Introdução:  A síndrome neuroléptica maligna (SNM) é a mais grave complicação que resulta da
administração  de  substâncias  que  bloqueiam a  ação  da  dopamina  no Sistema Nervoso  Central
(SNC)  [1].  Trata-se  de  uma  reação  idiossincrásica  ao  uso  de  neurolépticos,  rara,  grave  e
potencialmente fatal [1]. A SNM é facilmente reconhecida na sua forma clássica, porém costuma ser
heterogênea no surgimento, apresentação, progressão e na evolução. Caracteriza-se por hipertermia,
sinais  extrapiramidais,  alterações  da  consciência,  flutuação  da  pressão  arterial,  incontinência
esfincteriana,  dispneia,  disfunção  autonômica,  elevação  de  fosfocreatinoquinase  (CPK)  e
leucocitose [2]. O diagnóstico e o tratamento podem ser de difícil elucidação, devendo-se levar em
conta o diagnóstico diferencial com outras condições neurológicas ou médicas graves. O presente
relato visa discutir o risco de ocorrência da SNM com uso de antipsicótico atípico, particularmente
a risperidona, assim como a importância do diagnóstico precoce e a intervenção imediata.

Relato de caso:  Paciente Feminina,  65 anos,  solteira,  aposentada,  com internação recente para
estabilização do Transtorno de Humor Bipolar tipo I, na ocasião cursando com sintomas psicóticos,
em uso de Risperidona 2mg/dia e  carbonato de lítio 900mg/dia.  Retorna ao Pronto Socorro do
Hospital Bruno Born, 15 dias após, apresentando leve rebaixamento de sensório e rigidez muscular
importante. Segundo acompanhantes, há 4 dias iniciou com disfagia, evoluindo para inapetência
severa, afasia, perda do controle esfincteriano e diminuição da consciência. Na chegada, afebril,
com instabilidade autonômica e catatonia. Interna para estabilização e elucidação do quadro clínico.
Realizada  Ressonância  Magnética  de  Crânio,  que  não  demonstrou  alterações  agudas.  Exames
laboratoriais com discreta leucocitose, sem desvio (leucócitos totais 14.620) e Creatinofosfoquinase
(CPK)  281,  demais  sem  particularidades.  Evolui  com  rebaixamento  importante  de  sensório  e
hipertemia, pouco responsiva ao uso de antipiréticos, sendo encaminhada para cuidados em UTI,.
Foram retirados os medicamentos em uso e realizado manejo para Síndrome Neuroléptica Maligna,
hidratação e início de agonista dopaminérgico. Após 72 horas, paciente é transferida para o setor
psiquiátrico para seguimento, recebendo alta hospitalar em 19 dias, com uso de  Ácido Valpróico
1000mg/dia e encaminhada para acompanhamento ambulatorial.

Discussão: A Síndrome Neuroléptica Malígna foi descrita pela primeira vez na literatura francesa
em 1960 por Delay, consistindo uma reação idiossincrática a agentes neurolépticos, provavelmente
relacionada a bloqueio dos receptores dopaminérgicos nos gânglios da base, sendo por isso também
conhecida  como síndrome da  deficiência  aguda de  dopamina  [3].  A incidência  relacionada com
antipsicóticos típicos varia entre 0,02% a 2,46%, mas não é bem estabelecida para antipsicóticos
atípicos,  como  o  utilizado  pela  paciente  em  questão  [4].  Contudo,  o  uso  concomitante  do
antipsicótico com o lítio a torna mais suscetível ao desenvolvimento da síndrome. Outros fatores de
risco a serem considerados são: episódio prévio de SNM, uso de antipsicóticos de alta potência,
titulação  rápida  da  dose,  administração  parenteral,  desidratação  e  de  lítio  e  exaustão  física  [5].
Costuma ocorrer principalmente no início do tratamento com neurolépticos, porém, pode ocorrer
mesmo após um longo tempo de uso da medicação [6]. Esta patologia pode ter complicações graves
e levar a óbito. Tais complicações são consequência da rigidez muscular severa e da imobilização
prolongada. A dificuldade de ingestão leva a desidratação, aumentando o risco de rabdomiólise e



falência renal aguda, além de outras complicações sérias desta síndrome [7]. A medicação em uso
deverá ser suspensa imediatamente diante da suspeita clínica, e esta é a mais importante e decisiva
intervenção médica. Desta forma, o diagnóstico precoce da SNM é fundamental para a obtenção do
sucesso terapêutico,  pois,  pode tornar-se uma complicação grave e potencialmente fatal  quando
subdiagnosticada. Devendo seu diagnóstico e manejo ser do conhecimento não só do psiquiatra,
mas também de outros profissionais [8].
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