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Neuraxpharm lança em Portugal medicamento de valor 
terapêutico acrescentado para combater doenças do sistema 

nervoso central  
 

Novo fármaco oferece três dosagens diferentes que não existiam até agora no mercado 
português para o tratamento da esquizofrenia e perturbação bipolar 

 
 
Lisboa, 29 de setembro de 2020: A Neuraxpharm Portugal, empresa farmacêutica líder 
especializada no sistema nervoso central (SNC), anuncia o lançamento do seu medicamento de 
valor terapêutico acrescentado, a quetiapina, para o tratamento de doenças como a 
esquizoferenia e a perturbação bipolar (PB). 
 
Este novo medicamento, quetiapina, é o único que oferece três dosagens diferentes de 
comprimidos revestidos, 50mg, 150mg e 400mg, e que não existiam até agora no mercado 
português. Além disso, as dosagens de 50mg e 400mg são divisíveis e cobrem toda a gama 
terapêutica (25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 600 e 800mg), facilitando o esquema terapêutico 
do médico e do doente, aliando-se à necessidade de compra de menos embalagens.  
 
Segundo a Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental (SPPSM) “a esquizofrenia é 
uma perturbação mental complexa e grave, que afeta cerca de 21 milhões de pessoas em todo 
o mundo.  
 
Trata-se de uma patologia do cérebro que afeta de forma grave a capacidade de pensar da 
pessoa, a sua vida emocional e o seu comportamento em geral. Provoca uma série de sintomas, 
conhecidos como “sintomas psicóticos”, como alucinações e delírios, défices cognitivos, 
como dificuldades em prestar atenção, concentrar-se e abstrair-se, mas também a diminuição 
ou perda da vontade, a apatia, o embotamento emocional e afetivo e sintomas afetivos, 
como ansiedade, depressão e alterações emocionais em geral”. 1 
 
Quanto à perturbação bipolar, e segundo a SPPSM é “também conhecida como doença 
maníaco-depressiva, e é uma doença mental que afeta cerca de 60 milhões de pessoas em todo 
o mundo. As pessoas com perturbação bipolar passam por drásticas alterações de humor. Por 
vezes têm episódios maníacos, durante os quais se sentem muito felizes e mais enérgicas e 
ativas do que o normal. Outras vezes, passam por episódios depressivos, com sentimentos de 
profunda tristeza e quebra de energia. 2 
 
A Neuraxpharm pretende continuar a consolidar a sua posição como especialista no SNC em 
Portugal. Este é um novo lançamento comercial de um medicamento desde que se constituiu a 
filial do Grupo Neuraxpharm em Portugal em novembro de 2019, onde a empresa já comercializa 
outros produtos como os suplementos alimentares e os probióticos. Javier Mercadé, Diretor da 
Região Sul da Neuraxpharm, refere: “A Neuraxpharm Portugal demonstra a nossa ambição de 
ser um dos principais intervenientes na área do SNC em toda a Europa”. 
 

--- 
Sobre a Neuraxpharm - Especialista europeu no SNC 
A Neuraxpharm é uma empresa farmacêutica europeia líder especializada no tratamento de 
perturbações do sistema nervoso central (SNC), com presença direta na Alemanha, Espanha, 
Itália, França, Reino Unido, Suíça, Polónia, República Checa, Eslováquia, Hungria, Áustria e 
Portugal. A Neuraxpharm possui um profiundo conhecimento dos mercados europeus SNC, 
adquirida ao longo de 35 anos. 
 



 
 

Com foco no SNC, a Neuraxpharm desenvolve e comercializa medicamentos de valor 
acrescentado, genéricos de marca e produtos de cuidados de saúde, como probióticos e outros 
nutracêuticos, e esforça-se, continuamente, para oferecer uma ampla gama de opções de 
tratamento do SNC eficazes, de alta qualidade e acessíveis. Presente em mais de 50 países, a 
Neuraxpharm fabrica os seus produtos farmacêuticos e princípios ativos nas suas próprias 
fábricas em Espanha, a Inke e a Lesvi.  
 
 
Site da Neuraxpharm Portugal: https://www.neuraxpharm.pt 
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