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       Entrevistas

Sinergia da terapia com sertralina e com 
estimulação transcraneal por corrente contínua 
em pacientes com depressão
Synergy of therapy with sertraline and direct 
transcranial stimulation

“A sertralina e a estimulação transcraneal por corrente contínua parecem atuar de modo combinado 
e através de diferentes vias em pacientes com depressão, o que explicaria o efeito potencial da 

associação de ambas estratégias.”
(especial para SIIC © Derechos reservados)

En San Pablo, Brasil (especial para SIIC)
SIIC: A redução da variabilidade da frequência 
cardíaca (VFC) se define como um fator preditivo 
de mortalidade com causa cardiovascular. ¿A que se 
atribui este efeito?

AB: A VFC é com certeza um fator preditivo de mor-
talidade cardiovascular, com dados consistentes a este 
respeito desde a década de 1990. Dentre os principais 
mecanismos para explicar este efeito, entende-se que 
a baixa VFC associa-se à maior atividade simpática e à 
menor atividade parassimpática. Este desequilíbrio na ati-
vidade simpática-parassimpática no coração associa-se a 
diversos fatores de risco cardiovascular e traduz um maior 
estresse fisiológico do coração, levando à maior morbi-
mortalidade por eventos cardiovasculares.

Postula-se que a diminuição da VFC em pacientes 
com depressão maior poderia ser devida à  própria 
enfermidade e ao tratamento farmacológico. 
¿Quais são os conhecimentos atuais neste sentido? 

Este é um tema bastante controverso. Em um estudo 
do grupo NESDA, uma coorte holandesa que acompan-
ha pacientes psiquiátricos (Licht, 2008) mostrou que os 
deprimidos apresentaram VFC diminuída, mas que este 
efeito está associado aos antidepressivos. Por outro lado, 
uma meta-analise de Kemp et al. (2010) associou a me-
nor VFC principalmente ao quadro depressivo, e não aos 
antidepressivos. Na hipótese da associação entre VFC e 
depressão, isto se explicaria pelo fato da depressão asso-
ciar-se a um estado inflamatório, com hipercortisolismo, 
atividade subcortical aumentada e ativação simpática. 
No caso dos antidepressivos, a diminuição da VFC esta-
ria explicada pela ação direta destas drogas na atividade 
cardíaca. O fato é que a VFC está diminuída na depressão 
e, no tratamento da depressão, ao invés de aumentar, 

ela se mantem diminuída. Este é um efeito que estamos 
procurando entender. Uma terceira hipótese é de que a 
menor VFC seria um “traço” depressivo que não se recu-
pera nem com a melhora dos sintomas depressivos. Por 
exemplo, é como se um paciente com depressão que, 
mesmo sem sintomas, continua a ver o mundo de uma 
maneira mais pessimista. A diferença é que a VFC não 
seria um “traço” psicológico e sim fisiológico.

Entre os antidepressivos utilizados atualmente, 
a sertralina é notada como um produto seguro e 
eficaz em distintos estudos internacionais. ¿Qual é 
a experiência no Brasil em particular e na America 
Latina em geral?

Pensando não só na VFC, mas em relação aos demais 
sintomas, a experiência brasileira e os estudos internacio-
nais mostram que a sertralina é um remédio que combina 
boa eficácia com baixos efeitos colaterais. Contudo, em 
doses mais altas, a sertralina costuma associar-se a um 
discreto ganho de peso e sintomas gastrointestinais. Al-
guns pacientes também se queixam de disfunção sexual 
em doses maiores de sertralina. Para pacientes com pro-
blemas cardíacos, a sertralina aparenta ser um remédio 
bastante seguro. Apesar da sertralina também aparentar 
ser um remédio seguro na gravidez, ela não é recomen-
dada no primeiro trimestre da gestação.

Em função da informação atual, ¿que eficácia se 
descreve para a estimulação transcraniana direta 
(ETCC) em tratamento de depressão maior?

A ETCC é uma técnica nova e bastante promissora no 
tratamento da depressão. Realizamos no Brasil o maior 
estudo com ETCC, randomizando 120 pacientes com de-
pressão para quatro grupos: placebo, sertralina, ETCC e 
ETCC combinada com sertralina. Demonstramos que a 
sertralina tem a mesma eficácia que a ETCC, que a ETCC 
ativa é superior ao placebo e que a combinação da ETCC 
e da sertralina possui efeitos mais fortes e mais rápidos 
no tratamento da depressão. Nosso estudo está em con-
sonância com estudo recente realizado pela pesquisado-
ra Collen Loo, na Austrália, que demonstrou os mesmos 
resultados, mas com uma amostra menor de pacientes.

Atualmente nosso grupo está investigando a compa-
ração da ETCC com dose máxima de escitalopram, em 
outro estudo que iniciamos em setembro de 2013, com 
240 pacientes, graças a uma verba de pesquisa concedida 
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pela FAPESP. Futuramente também iremos investigar o 
uso da ETCC na depressão bipolar, com um grant inter-
nacional da fundação NARSAD. E por ultimo, vamos ini-
ciar um sub-estudo observando se outra técnica de neu-
romodulação não invasiva, a EMT repetitiva, ajuda com 
os pacientes que não respondem à ETCC.

Um dos trabalhos feitos pelo seu grupo de estudo, 
comparou os efeitos da ETCD com os da sertralina 
sobre a VFC. Por favor, resuma brevemente o 
desenho e resultado do estudo.

Nosso estudo mostrou que pacientes com depressão 
tinham VFC menor que os de voluntários saudáveis do 
ELSA-Brasil (Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto), 
uma coorte de 15 105 pessoas feita em várias capitais 
do Brasil. Porém, observamos que os efeitos da sertrali-
na e da ETCC foram semelhantes, pois ambas não mo-
dificaram a VFC. Isto reforça a hipótese de que a VFC 
diminuída é um marcador de traço depressivo, associado 
provavelmente a uma atividade vagal diminuída. Vale re-
forçar que a dose da sertralina foi baixa, e é possível que 
doses maiores levassem a efeitos diferentes. Outro ponto 
importante é que a ETCC não teve efeitos adversos sobre 
a VFC e, portanto, pode ser considerada segura do ponto 
de vista cardiovascular. Este foi o primeiro estudo avalian-
do os efeitos da ETCC diária e repetida na VFC.

¿Foi possível demonstrar variações na redução 
da VFC entre os pacientes tratados com ETCD ou 
sertralina? ¿A que se atribui estes resultados? 

Não demonstramos. A nossa conclusão foi que a VFC 
diminuída é um marcador de traço depressivo, relaciona-
do a uma atividade vagal diminuída. 

¿Você considera que esses resultados podem 
melhorar com a compreensão da fisiopatologia 
da depressão e de seu vinculo com a enfermidade 
cardiovascular? 

Sim. Sendo um traço depressivo, isto permite entender 
melhor porque pacientes com depressão tem um risco 
maior de mortalidade cardiovascular mesmo quando são 
tratados e o episódio depressivo maior já se encontrava 
remitido, muitas vezes por décadas. Ou seja, a depressão 
–com sintomas e sem sintomas– é um fator de risco car-
diovascular. Isto reforça mais ainda o papel do psiquiatra, 
estando atento à questão cardiovascular; e do cardiolo-
gista, considerando a questão psiquiátrica. Os deprimi-
dos, em especial, devem adotar um estilo de vida saudá-
vel, fazer atividade física, não fumar, controlar a pressão 
arterial e adotar as medidas necessárias para diminuir o 
risco cardiovascular.

Em outro estudo publicado por seu grupo 
de investigação, foi averiguada a eficácia da 
combinação de ambas as estratégias. ¿Você poderia 
resumir o desenho do estudo? 

Este foi um estudo de grande impacto, que publicamos 
no JAMA Psychiatry, uma revista de alto impacto na psi-
quiatria. Foi um desenho fatorial em que randomizamos 
120 pacientes para quatro grupos: placebo, sertralina, 
ETCC e terapia combinada. A terapia combinada obte-
ve efeitos mais potentes e mais rápidos. Nosso estudo 
seguiu todas as diretrizes para um ensaio clinico rando-
mizado, sendo um estudo duplo-cego, controlado. Com 
base neste estudo, nosso grupo já publicou mais de uma 
dezena de trabalhos, inclusive este que investigou a ques-
tão da VFC.

De acordo com os resultados alcançados neste 
trabalho, ¿pode-se acreditar que a terapia 
combinada com sertralina e ETCD é uma alternativa 
de tratamento para os pacientes depressivos?

Sem dúvida. Mostramos que a terapia não-farmacológi-
ca pode ser combinada com a terapia farmacológica, uma 
potencializando a outra. Isto pode trazer uma série de im-
plicações práticas. Por exemplo, usar essa terapia em hos-
pitais psiquiátricos para diminuir o tempo de internação, 
ou evitar a combinação de várias terapias farmacológicas 
para reduzir efeitos adversos. A neuromodulação, combi-
nada com a farmacoterapia, apresenta efeitos sinérgicos. 
Este sinergismo será objeto de intensa investigação por 
nosso grupo e outros na próxima década.

Fala-se sobre a repercussão negativada da depressão 
sobre o prognóstico cardiovascular. ¿A sertralina 
é uma opção de tratamento de depressão em 
pacientes com antecedentes cardíacos? ¿Por quê?

A sertralina mostra-se de fato uma opção segura. Ela 
possui poucos efeitos adversos e costuma ser bem tole-
rada pelos pacientes. Seu mecanismo de ação é relativa-
mente “limpo”, atuando nos receptores serotoninérgicos 
sem atuação em outros receptores. Por isto ela é uma 
boa opção em pacientes cardiovasculares, e também em 
pacientes com comorbidades clínicas.

A diminuição da VFC tem sido considerada um 
parâmetro preditor de morbidade e mortalidade 
cardiovascular. A fisiopatologia da alteração na VFC 
diz respeito ao comprometimento do equilíbrio 
simpático-parassimpático no sistema nervoso 
autônomo, sugerindo uma diminuição da influência 
parassimpática e a consequente prevalência das 
manifestações simpáticas. Recentemente têm-se 
observado que essa mesma diminuição da VFC está 
presente também no Transtorno Depressivo Maior, 
bem como consequência do uso de antidepressivos 
ISRS. Baseado nisso, ¿como você trataria de forma 
segura, por exemplo, uma depressão pós-infarto do 
miocárdio?

Baseado no exposto, a melhor maneira de tratar uma 
depressão pós-IAM seria utilizar medicamentos não-
tricíclicos, que estão menos associados a VFC, do tipo 
inibidores seletivos da recaptura de serotonina, como o 
escitalopram e a sertralina, além de aliar ao tratamento 
a terapia cognitivo-comportamental e, possivelmente, 
outras técnicas não-farmacológicas como a estimulação 
magnética transcraniana repetitiva (EMTr).

Considerando que: O transtorno depressivo e as 
doenças cardiocirculatórias podem estar fortemente 
associados; a eclosão de um episódio depressivo 
após um quadro coronariano agudo mais do que 
duplica o risco de mortalidade (Glassman et al., 
2009); a depressão aumenta o risco de mortalidade 
cardíaca em geral de três a quatro vezes (Penninx 
et al., 2001); os medicamentos antidepressivos em 
geral causam diminuição da VFC –já diminuído nas 
cardiopatias– podendo implicar em maior risco 
cardiovascular e aumento da morte súbita cardíaca 
(Whang et al., 2009). ¿Qual seria a característica 
desejável para um antidepressivo poder ser usado 
com segurança no paciente cardiopata deprimido?

Ainda não sabemos ao certo, mas a literatura sugere 
que ISRS são mais seguros que os tricíclicos neste perfil 
de pacientes.
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O comprometimento do balanço simpático-vagal 
resulta em diminuição indesejável da VFC, presente 
no tratamento da depressão, bem como nos 
pacientes com problemas cardiocirculatórios. A 
estimulação transcraniana por corrente contínua 
ETCC –que é um dos métodos não-farmacológico 
de tratamento da depressão– parece ser favorável 
ao balanço simpático-vagal (Sampaio et al., 2012; 
Vandermeeren et al., 2010; Montenegro et al., 
2011), elevando a VFC, eventualmente diminuída. 
A observação dessa redução na VFC, verificada 
em relação ao uso dos antidepressivos e em 
cardiopatas, e a correção dessa mesma VFC após 
ETCC demonstraria vantagens desse tratamento 
não-farmacológico em relação aos efeitos adversos 
dos tratamentos farmacológicos com ISRS. ¿Você 
refutaria o uso de qualquer antidepressivo ISRS em 
favor da ETCC ou existe exceções à essa regra? Se 
sim, ¿qual a exceção?

Deve-se lembrar que a ETCC é uma técnica ainda de 
pesquisa, enquanto que a EMTr é uma técnica já apro-
vada, porém ainda sem estudos mais específicos em sub-
populações de risco (por exemplo, deprimidos pós-IAM). 
Como estas técnicas são, por definição, não-farmaco-
lógicas, não se espera que levem as alterações de VFC, 
mas ainda não há estudo definitivo a este respeito. No 
caso, os antidepressivos ISRS poderiam ser usados no tra-
tamento da depressão em pacientes pós-IAM, porém eu 
evitaria particularmente os tricíclicos ou antidepressivos 
menos estudados.

A ETCC é um método de tratamento não-
farmacológico para depressão. Sendo inócuo ao 
coração, a ETCC tem sua utilidade realçada diante 
das intercorrências clínicas que tornam o uso de 
antidepressivos temerário, p. ex., em coronariopatas. 
Entretanto, existe um antidepressivo, entre os ISRS, 
cuja avaliação mostrou não interferir na VFC, tal 
como ocorre no tratamento não-farmacológico 
através da ETCC. ¿Qual é o papel da sertralina?

A sertralina é um inibidor seletivo da recaptura de se-
rotonina que apresenta poucos efeitos colaterais e com 
baixa atuação em receptores muscarínicos, adrenérgicos 
ou colinérgicos, o que poderia estar relacionado com o 
impacto mais benigno na VFC. 

A estimulação cerebral não invasiva está estabelecida 
como tratamento da depressão, já aprovado por 
agências reguladoras em muitos países, incluindo 
Estados Unidos, Israel, Canadá e Brasil. Nessa linha, 
e com base em dados preliminares convincentes, a 
ETCC foi reconhecida como método não invasivo 
de tratamento para depressão. No entanto, 

trabalhos que compararam a eficácia da ETCC a um 
antidepressivo, concluíram também que a ETCC tem 
maior resposta terapêutica quando associada a esse 
antidepressivo, em comparação ao seu uso isolado. 
¿Qual é o papel da sertralina?

A sertralina e a ETCC parecem atuar de maneira com-
binada em vias diferentes na depressão. Isto explicaria o 
efeito potencializado destes dois medicamentos. Estamos 
investigando em mais detalhes os mecanismos fisiopato-
lógicos que explicam este efeito sinérgico da intervenção 
farmacológica (sertralina) e não-farmacológica (ETCC).

Por favor, como uma conclusão, sugira uma 
recomendação para a prática clínica cotidiana, no 
âmbito da atenção primaria e da saúde mental. 

Nosso grupo trabalha com a hipótese de níveis inte-
grados de neuromodulação no tratamento do transtorno 
depressivo maior. Em um primeiro nível, propomos o uso 
da ETCC em atenção primária de saúde, tanto quanto 
monoterapia quanto em combinação com antidepressi-
vos. Isto porque a ETCC é uma opção muito barata, que 
pode ser aplicada por profissionais treinados, não neces-
sariamente médicos, virtualmente isenta de efeitos ad-
versos. Além disso, trata-se de um “take home device” 
–o paciente pode usar em casa, com algum treinamento. 
Há empresas desenvolvendo equipamentos e toucas que 
permitirão que o uso em casa se torne uma realidade. 
Vale lembrar que a ETCC ainda está em fase de pesquisa 
e esta é uma sugestão para os próximos anos, mas no 
momento seu uso é exclusivo para pesquisa.

Em um segundo nível, nosso grupo propõe o uso da 
EMTr. Trata-se de uma técnica não-invasiva, virtualmente 
isenta de efeitos colaterais. Por outro lado necessita de su-
pervisão médica para uso e não é portátil. O equipamento 
é mais caro, e este custo passa para o paciente. A EMTr já 
foi aprovada para uso clínico (não-experimental) e tem se 
mostrado uma alternativa interessante à farmacoterapia. 
Farmacoterapia e EMTr possuem eficácia semelhantes.

Em um terceiro nível, propomos o uso da ECT, para pa-
cientes que não responderam a EMTr ou a ETCC. Esta ne-
cessita de anestesia e está associada raramente a efeitos 
adversos. Por outro lado é mais eficaz que os antidepres-
sivos.

No nível quaternário, para pacientes super-refratários 
e que já tentaram todas as alternativas terapêuticas, o 
futuro parece ser a deep brain stimulation (DBS). Poucos 
centros no mundo oferecerão a técnica, já que necessita 
de uma equipe de psiquiatras, neurologistas, neurocirur-
giões e de equipamentos de ponta. Além disso, há riscos 
associados à neurocirurgia. Mas certamente a DBS pode-
rá vir a ser uma opção caso sua eficácia venha a ser com-
provada, de acordo com muitos estudos em andamento 
investigando a técnica.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2014
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La agomelatina no modifica la respuesta sexual
No alteration in sexual response with agomelatine

“La agomelatina, un fármaco que actúa sobre vías melatoninérgicas, podría ser el 
antidepresivo de elección en aquellas personas con síndrome depresivo con alteraciones 

de alguna de las fases de respuesta sexual.”
(especial para SIIC © Derechos reservados)

Buenos Aires, Argentina (especial para SIIC)
SIIC: Se ha vinculado el uso de antidepresivos con 
las disfunciones sexuales. ¿Cuáles son los probables 
mecanismos involucrados en esta asociación?

AS: La disfunción sexual (deseo sexual hipoactivo o dis-
minución de la libido) afecta a aproximadamente al 50% 
de los pacientes con depresión; a su vez, el tratamiento 
antidepresivo, especialmente con inhibidores selectivos 
de la recaptación de serotonina (ISRS) o tricíclicos se aso-
cia con disfunción sexual secundaria, especialmente dis-
minución de la erección y retardo en el orgasmo, lo que 
da como resultado una escasa adhesión al tratamiento.

Informes recientes sugieren que este efecto adverso 
con los ISRS tiene lugar en alrededor del 50% de los pa-
cientes tratados. Esto se ha vinculado con el aumento de 
los niveles de serotonina en el espacio sináptico y con la 
estimulación de los receptores 5HT

2
 postsinápticos. A la 

inversa, el bloqueo de receptores 5HT
2
 se asocia con me-

nor incidencia de efectos adversos sexuales.

La agomelatina es un fármaco cuyo mecanismo de 
acción involucra vías melatoninérgicas. ¿Se dispone 
de información acerca de la participación de estas 
vías neurales en la respuesta sexual normal?

Los resultados favorables de la agomelatina sobre la 
función sexual pueden explicarse sobre la base de su 
efecto agonista de receptores MT

1
 y MT2 y antagonista de 

receptores 5HT
2C

. Existe información de que el agonismo 
melatoninérgico y el antagonismo 5HT

2C
 ejercerían una 

influencia favorable sobre la función sexual.
Más aún, en un nivel clínico, el prototípico antagonista 

5HT
2C

 ciproheptadina, ha sido ampliamente recomenda-
do como un antídoto para la disfunción sexual inducida 
por ISRS.

Por favor, resuma brevemente los objetivos del 
estudio realizado.

El objetivo de nuestro estudio fue evaluar los efectos 
de la agomelatina sobre la respuesta sexual en pacientes 
con depresión. Los participantes debían estar sexualmen-
te activos en los últimos 2 meses. Además, se evaluaron 

la eficacia antidepresiva, la tolerancia al tratamiento y la 
satisfacción de los pacientes al finalizar la investigación.

La agomelatina se vinculó con una respuesta 
favorable en términos de escalas validadas de 
depresión. ¿Cuáles fueron los resultados en relación 
con las escalas para evaluar la respuesta sexual?

La agomelatina no provocó disfunción sexual evaluada 
por la escala de Arizona. Más aún, el puntaje de la escala 
mejoró luego de 12 semanas de tratamiento. Utilizando 
una escala visual analógica, se detectaron mejoras signi-
ficativas en todas la etapas de la respuesta sexual: deseo 
e intensidad del orgasmo en la semana 4, tiempo hasta 
llegar al orgasmo en la semana 8 y erección desde la se-
mana 12. El índice internacional de función eréctil (IIEF-6) 
no mostró diferencias significativas a lo largo de todo el 
estudio en el grupo completo de varones o en el subgru-
po de varones con disfunción eréctil al inicio.

Estos resultados favorables sobre la función sexual con 
agomelatina coinciden con los obtenidos en un estudio 
realizado en 92 pacientes sanos, controlado con placebo, 
en el que se informó que aquellos tratados con agomela-
tina tenían menos disfunción sexual que los tratados con 
paroxetina. La incidencia de disfunción sexual moderada 
a grave fue de 4.5% con 25 mg/día de agomelatina y 
4.8% con agomelatina 50 mg/día, en comparación con 
un 61.9% en los medicados con paroxetina. La agome-
latina no mostró diferencia significativa con el placebo.

En otro estudio sobre la función sexual de 276 pacientes 
con depresión, sexualmente activos al inicio y en remisión, 
se comparó el efecto de 50 mg de agomelatina frente al 
uso de 150 mg de venlafaxina. Se encontraron diferencias 
significativas entre los grupos: sólo el 7.3% de los pacien-
tes tratados con agomelatina informaron deterioro del 
puntaje total de la escala frente al 15.7% de los usuarios 
de venlafaxina. Estas diferencias se debían principalmente 
a una diferencia 5 veces menor en el deterioro del deseo 
en los hombres tratados con agomelatina (3.6% frente a 
19.4% con venlafaxina de liberación extendida [XR]) y un 
deterioro en el orgasmo en las mujeres: 4.3% con agome-
latina frente a 21.2% con venlafaxina XR.

También se observaron diferencias significativas en las 
mediciones de orgasmo. La ausencia de disfunción orgás-
mica fue significativamente más alta en el grupo tratado 
con agomelatina en comparación con el grupo tratado 
con venlafaxina XR.

¿Se percibieron diferencias relevantes en la 
respuesta sexual de varones y mujeres?

En nuestro estudio, el análisis de la escala de Arizona se-
parado por género demostró que la mejora de la puntua-
ción de la escala fue informada principalmente en mujeres. 

Acceda a este artículo en siicsalud

Código Respuesta Rápida
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Con respecto a los resultados de la escala visual analó-
gica, el análisis separado por sexo demostró que la mejo-
ra fue significativa en las mujeres, con mínimos cambios 
en los varones. Esta diferencia podría explicarse debido 
a que la biodisponibilidad de la agomelatina es 2 veces 
mayor en las mujeres que en los varones.

Más aún, el aumento de la autoestima al mejorar el 
estado de ánimo hace a las mujeres más sensibles a los 
cambios positivos en su estado físico y emocional, me-
jorando de esta manera su actitud y autoconfianza en 
situaciones sexuales.

Los puntajes en la Clinical Satisfaction Scale 
alcanzaron los 7.00 ± 1.53 puntos para todos los 
pacientes. ¿Cuál es la repercusión clínica de estos 
resultados?

Estos resultados redundan en una mejor adhesión al 
tratamiento y en una mayor confiabilidad para los médi-
cos que prescriben agomelatina.

¿Cree que la agomelatina podría considerarse 
una estrategia de tratamiento antidepresivo 
cuando la disfunción sexual forma parte de las 
manifestaciones somáticas de la depresión?

Teniendo en cuenta que, como mencioné anterior-
mente, alrededor del 50% de los pacientes con depre-
sión informan disfunción sexual y hasta el 50% de los 
pacientes tratados con ISRS presentan disfunción sexual 

como evento adverso, debería evaluarse cuidadosamente 
la esfera sexual antes de instaurar el tratamiento antide-
presivo.

En este contexto, la agomelatina surge como un an-
tidepresivo eficaz para mejorar todos los síntomas de la 
depresión, incluidos los síntomas sexuales, sin provocar 
disfunción sexual emergente.

¿Existe información disponible acerca de la falta de 
efectos adversos en la esfera sexual para la terapia 
con agomelatina en poblaciones especiales, como 
los ancianos?

En este momento, y desde el punto de vista de mi prác-
tica personal, el número de pacientes ancianos tratados 
con agomelatina es escaso, por lo que no puedo dar una 
conclusión fidedigna.

¿Cuáles son sus recomendaciones para la práctica 
clínica general?

Siempre interrogar al paciente sobre su vida sexual y, 
si tiene alterada una de las fases de su respuesta en esta 
área, la agomelatina podría ser el antidepresivo de elec-
ción; obvio es decir que aquellos pacientes con depresión 
que no tienen disfunción sexual alguna también podrían 
ser beneficiados con este fármaco.

Hay casos que no responden con 25 mg/día y requieren 
un ajuste a 50 mg/día, por lo que aconsejo esta estrategia 
antes de cambiar a otro antidepresivo.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2014
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Lamotrigina: eficácia e segurança
Journal of Clinical Neuroscience 20(1):13-16, Jan 2013

Melbourne, Australia
Embora no início a lamotrigina tenha sido considerada 

um anticonvulsivante de segunda linha, atualmente ela 
é utilizada como monoterapia em pacientes com crises 
parciais e generalizadas. Além disso, a lamotrigina é um 
estabilizador do humor que pode ser administrada em 
substituição ao valproato ou ao lítio em pacientes com 
transtorno bipolar (TAB) com predomínio de depressão. A 
ação terapêutica da lamotrigina ocorre principalmente pela 
inibição da liberação de aminoácidos excitatórios e pela 
estabilização das membranas neuronais por áção sobre os 
canais de sódio dependentes de voltagem.

A lamotrigina é absorvida completamente ao ser 
ádministrada por via oral. Ela possui meia-vida aproximada 
de 24 horas e é eliminada por via urinária, conjugada ao 
ácidoglucorônico. Os dados disponíveis indicam que a 
lamotrigina tem perfil farmacocinético favorável e índice 
terapêutico elevado e previsível. Os indutores enzimáticos 
aceleram o metabolismo da lamotrigina, enquanto que 
o valproato diminui. Assim, a associação com fenitoína e 
valproato implica na necessidade de aumentar ou reduzir a 
dose da lamotrigina, respectivamente.

No presente estudo foi avaliado o uso da lamotrigina em 
pacientes com epilepsia ou transtornos psiquiátricos e seu 
uso durante a gestação.

Conforme os resultados de estudo prévio, durante                  
as primeiras 24 horas de administração de 120 ou 
240 mg de lamotrigina em pacientes epilépticos,           
observou-se diminuição da fotossensibilidade e da 
frequência de picos interictais no eletroencefalograma. 
A aprovação da lamotrigina coincidiu com a aprovação 
da vigabatrina. Embora esta última tenha se mostrado 
mais eficaz, seu perfil de tolerabilidade foi pior que a da 
lamotrigina.

A eficácia da lamotrigina em paciente com crises 
parciais resistentes ao tratamento foi demonstrada em 
diversos estudos clínicos controlados com placebo. A 
lamotrigina também se mostrou eficaz em pacientes 
com epilepsia generalizada primária e naqueles com 
síndrome de Lennox-Gastaut. Em indivíduos com epilepsia 
generalizada refratária ao tratamento, observou-se a 
eficácia da lamotrigina como complemento ao tratamento 
de pacientes com epilepsia generalizada primária com 
crises de ausência ou tônico-clônicas que não respondem 
à monoterapia com valproato. Estes achados, junto com 
os resultados de outros estudos, permitem concluir que 

a lamotrigina possui efeito sinérgico com o valproato. 
Deve-se considerar que a ausência total de crises foi 
observada em apenas 4% dos pacientes tratados com 
lamotrigina, sendo semelhante ao observado com outros 
anticonvulsivantes.

A fenitoína, a carbamazepina, a oxcarbazepina e a 
olanzapina aumentam o metabolismo da lamotrigina. 
Por outro lado, o valproato, a sertralina e a fluoxetina o 
inibem. Como consequência, há diminuição e aumento 
do nível sérico da lamotrigina, respectivamente. Existem 
dois estudos realizados com o objetivo de comparar 
a eficácia da lamotrigina com a de outros fármacos 
anticonvulsivantes. Os resultados do primeiro destes estudos 
indicaram que a lamotrigina foi superior à carbamazepina 
quanto ao tempo transcorrido até a primeira crise. Assim, 
foi sugerido que a lamotrigina é vantajosa em pacientes 
com crises parciais. No segundo estudo, observou-se que o 
valproato foi mais bem tolerado que o topiramato e mais 
eficaz que a lamotrigina, o qual o posiciona como agente 
de primeira linha para o tratamento dos pacientes com 
epilepsia generalizada ou sem classificação. Entretanto, o 
valproato possui perfil desfavorável de tolerância durante a 
gravidez. Isto implica em considerar o uso da lamotrigina em 
mulheres em idade fértil com necessidade de controle das 
crises. A eficácia moderada da lamotrigina, em comparação 
à do valproato, em pacientes com epilepsia generalizada 
primária é uma limitação ao seu uso.

Porém, a lamotrigina possui eficácia comparável ao 
valproato em indivíduos com epilepsia parcial.

A lamotrigina pode ser utilizada como estabilizador 
do humor. Na realidade, sua eficácia no tratamento de 
pacientes com TAB foi definida em meados da década 
de 90. Este fármaco pode ser utilizado como terapia de 
manutenção em pacientes com TAB com 18 anos ou mais, 
com o objetivo de manter a eutimia e prevenir recidivas 
de depressão ou mania. Entretanto, é menos efetiva 
que o lítio na prevenção de mania durante o tratamento 
de manutenção. Há evidências de que a lamotrigina é 
eficaz para depressão aguda do bipolar, TAB refratário 
e depressão unipolar resistente, embora o fármaco 
não esteja aprovado para esta indicação. Em pacientes 
com ciclagem rápida, a administração de lamotrigina 
foi superior ao placebo. Até o momento, nãoexistem             
dados suficientes sobre a eficácia da lamotrigina 
em pacientes com mania aguda. Uma vantagem da 
lamotrigina, em comparação a outros estabilizadores do 
humor como o lítio, é seu melhor perfil de tolerância.

Os resultados sobre o uso da lamotrigina em 
pacientes com transtornos psiquiátricos diferentes do 
TAB são heterogêneos. De acordo com o observado 
em indivíduos com transtornos de personalidade, 
a lamotrigina pode diminuir a impulsividade e a 
agressividade. Em pacientes com esquizofrenia, o uso 
da lamotrigina em associação a antipsicóticos não foi 
eficaz. Também não foram observados benefícios com 
o uso da lamotrigina em pacientes com obesidade, 
dependência de cocaína ou autismo. Por outro lado, 
a lamotrigina foi superior a o placebo em indivíduos 
com transtornos por despersonalização e estresse                                                   
pós-traumático. 

Pode-se concluir que a lamotrigina é uma opção 
terapêutica importante na prática clínica atual. Seu 

Resúmenes amplios de trabajos recientemente seleccionados de revistas, generales y especializadas, de alcance 
internacional.

Novedades seleccionadas

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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perfil de tolerância é superior ao de outros fármacos 
como o lítio, os antipsicóticos atípicos, o valproato e a 
carbamazepina, embora possam surgir lesões de pele no 
início do tratamento.

Segundo os dados incluídos no estudo International 
Registry of Antiepileptic Drugs and Pregnancy (EURAP), o 
tratamento com lamotrigina em doses de até 300 mg/dia 
durante a gravidez está associado a frequência de 
malformações fetais inferior à de outros anticonvulsivantes. 
Além de não provocar malformações fetais significativas, 
a lamotrigina não afetaria o funcionamento cognitivo 
fetal. Porém, sua eficácia na epilepsia é menor do que a 
do valproato. Deve-se considerar que os contraceptivos 
orais aumentam a eliminação e diminuem a eficácia da 
lamotrigina. A dose da lamotrigina deve ser aumentada                  
a cada trimestre da gestação e diminuída após o parto.          
Por isso, a dosagem a ser utilizada durante a gravidez           
não é simples.

O início do tratamento com lamotrigina deve ser gradual, 
para prevenir efeitos adversos potencialmente graves.

Na realidade, a dose final deve ser atingida após oito 
semanas de tratamento. A necessidade de avaliação 
da concentração plasmática dos anticonvulsivantes não 
está definida. De qualquer forma, a determinação da 
concentração plasmática durante a gravidez pode ser útil 
para estabilizar a dose de forma segura.

Entre as limitações do tratamento com lamotrigina 
durante a gravidez, destaca-se a eficácia insuficiente 
nos casos de epilepsia, a necessidade de iniciar o 
tratamento com doses baixas, que podem ser ineficazes, 
e a   toxicidade após o parto se a dose nãofor reduzida.    
Embora não tenham sido observados problemas graves  
com a administração da lamotrigina durante a lactação,  
aconselha-se avaliar a ocorrência de toxicidade, 
especialmente em crianças prematuras ou com baixo            
peso de nascimento.

A administração de lamotrigina pode causar lesões graves 
de pele. Aproximadamente 10% dos pacientes podem 
apresentar lesões de pele discretas, enquanto que quadros 
graves ocorrem em 0.1%. A suspensão do tratamento pode 
resolver as lesões de pele. Casos potencialmente fatais, 
como síndrome de Stevens-Johnson ou necrólise epidérmica 
tóxica podem ocorrer, mas são muito raros. Para reduzir 
o risco de lesões de pele, aconselha-se aumento gradual 
da dose, principalmente se a lamotrigina for administrada 
em associação ao valproato. Existem relatos de casos de 
necrose hepática fatal e de novos tipos de crises epilépticas 
em pacientes com epilepsia generalizada.

A faixa terapêutica da lamotrigina não pode ser 
definida precisamente, sendo necessário adaptar a dose às 
necessidades e características de cada indivíduo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/137972

Comentario
A epilepsia e o transtorno bipolar ocorrem com fre-

quência em mulheres em idade fértil, necessitando tra-
tamento específico, já que são situações com consequên-
cias negativas.
A lamotrigina pode ser útil nesta população devido a 

seu bom perfil de eficácia e tolerância, inclusive em mul-
heres grávidas.
Assim, a lamotrigina deve ser considerada na hora de 

planejar o tratamento.

A mirtazapina pode ser útil no 
tratamento de pacientes com 
transtornos relacionados ao abuso 
de substâncias

Pharmacology & Therapeutics 136(3):343-353, Dic 2012

Chicago, EE.UU.
Os transtornos relacionados ao abuso de substancias 

são prevalentes e causam efeitos negativos importantes 
para os pacientes e para a sociedade. Os psicoestimulantes 
são drogas de abuso especialmente lesivas, cujo consumo 
representa um problema de saúde pública importante. 
Infelizmente, ainda não existe um tratamento satisfatório 
para os pacientes usuários de psicoestimulantes. Assim, não 
existem fármacos aprovados para esta finalidade. O abuso 
de opioides e heroína também é um problema significativo 
para pacientes, familiares e sociedade. Porém, neste caso 
existem diferentes agentes terapêuticos aprovados, embora 
a existência de outras alternativas fosse útil. 

Neste estudo foram avaliados importantes tópicos sobre 
a criação de fármacos para o tratamento de pacientes 
com transtornos relacionados ao abuso de substâncias. 
Estes tópicos incluem os mecanismos de neuroplasticidade 
associados a estes transtornos, principalmente os 
relacionados ao consumo de psicoestimulantes, a utilidade 
do tratamento com agentes serotoninérgicos e os benefícios 
terapêuticos associados ao uso da mirtazapina. 

A fisiopatologia da adição está relacionada à 
desregulação da neurotransmissão dopaminérgica. No 
entanto, o uso de agentes terapêuticos com ação exclusiva 
sobre este sistema não trouxe benefícios. Por causa 
disso, tem se dado atenção a ligantes serotoninérgicos 
e à interdependência entre os sistemas dopaminérgico 
e serotoninérgico. Embora tenha se estudado o uso de 
inibidores seletivos da receptação de serotonina (ISRS) e 
de antidepressivos tricíclicos, os resultados obtidos não 
foram conclusivos. O tratamento com antidepressivos 
clássicos, que inibem a receptação dos neurotransmissores, 
pode acentuar o desequilíbrio presente no cérebro do 
paciente com droga adito. Assim, o uso de antidepressivos 
atípicos, como a mirtazapina, pode trazer benefícios a estes 
pacientes. 

A mirtazapina é um antidepressivo atípico aprovado para 
o tratamento de pacientes com depressão moderada a 
grave e que pode ser útil no tratamento de pacientes com 
transtorno relacionado ao consumo abusivo de drogas. O 
pico plasmático da mirtazapina ocorre 0.5 a 2 horas após 
sua administração por via oral; sua meia-vida é de 20 a 40 
horas e seu metabolismo é hepático, com envolvimento 
das isoenzimas do citocromo P450 (CYP) 2D6, 1A2 y 3A4. 
Assim, podem ocorrer diferentes interações farmacológicas 
que devem ser consideradas individualmente. 

A mirtazapina é um antagonista histaminérgico H1, 
serotoninérgico 5-HT2A

 e 5-HT
3
, noradrenérgico alfa-2 e 
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um agonista inverso 5-HT
2C

. A ausência de atividade sobre 
a recaptação dos neurotransmissores lhe confere um perfil 
farmacológico único. Os efeitos adversos associados à 
mirtazapina incluem sedação e ganho de peso. Entretanto, 
a mirtazapina é considerada segura e bem tolerada. Como 
resultado do mecanismo de ação descrito, a mirtazapina 
aumenta a liberação de serotonina e a atividade da rafe 
dorsal. Isso favorece a estimulação dos receptores 5-HT

1A
 

pela serotonina endógena. A mirtazapina também estimula 
a sinalização dopaminérgica e noradrenérgica, a qual é 
benéfica em pacientes em abstinência de psicoestimulantes, 
os quais apresentam diminuição da função 
monoaminérgica, o que contribui para a sintomatologia. 
Como os psicoestimulantes aumentam significativamente 
a transmissão dopaminérgica, serotoninérgica e 
noradrenérgica, a mirtazapina pode diminuir os sintomas 
associados à abstinência. 

Um dos objetivos principais no tratamento dos pacientes 
com transtornos relacionados ao abuso de substancias 
é reduzir a fissura e a procura pela droga. A mirtazapina 
pode ajudar nesse sentido, já que a serotonina tem ação 
importante sobre a memória relacionado ao consumo de 
drogas. 

A mirtazapina atua sobre os receptores 5-HT
2A/C

, 
os quais estão envolvidos no mecanismo de ação 
dos psicoestimulantes. É possível que o abuso de 
psicoestimulantes esteja associado à desregulação destes 
receptores, os quais representam um potencial alvo 
terapêutico. 

Dados de estudos pré-clínicos indicam que o 
antagonismo 5-HT

2A
 é um mecanismo promissor para 

o tratamento dos pacientes com adição. Além disso, 
o agonismo inverso 5-HT

2C
 contribui para o efeito da 

mirtazapina em pacientes com transtornos relacionados ao 
abuso de substancias, enquanto que o antagonismo 5-HT

3
 

pode regular os comportamentos relacionados à ação dos 
psicoestimulantes. 

A aplicação de diferentes paradigmas de adição em 
animais de experimentação permite avaliar o efeito da 
mirtazapina com maior profundidade. Estes paradigmas 
incluem a sensibilização motora, a preferência condicionada 
pelo lugar (PCL) e a autoadministração. A realização de 
estudos de acordo com os paradigmas mencionados 
permitiu demonstrar que a administração aguda de 
mirtazapina diminui o comportamento aditivo em animais 
de experimentação. Entretanto, são necessários dados sobre 
a utilidade do uso crônico da mirtazapina.

Com este objetivo, investigadores aplicaram um 
protocolo de PCL e observaram que o uso da mirtazapina 
durante 10 dias após o condicionamento com 
metanfetamina foi benéfico. Do mesmo modo, a aplicação 
de um esquema de sensibilização com metanfetamina e 
administração posterior de mirtazapina durante 15 dias 
comprovou o benefício do tratamento farmacológico. 
Pode-se concluir que os transtornos de comportamento e 
neuronais associados à administração de metanfetamina 
podem melhorar com o tratamento com mirtazapina. 

Os sintomas de abstinência constituem um fator de 
risco para recaídas. Segundo os resultados de um estudo 
aberto, a mirtazapina diminui os sintomas de abstinência 
de metanfetamina. Os sintomas considerados incluíam 
agitação, ansiedade, irritabilidade, anedonia e ideação 
suicida, entre outros. A mirtazapina também aumenta 
o tempo total de sono e a sensação de bem estar. Os 
benefícios da mirtazapina sobre os sintomas de abstinência 
também ocorreram nos pacientes que receberam 
tratamento psicológico. Uma metanálise concluiu que a 
mirtazapina é um fármaco promissor para o tratamento da 
dependência de metanfetamina. 

Em pacientes submetidos à desintoxicação de álcool, o uso 
de mirtazapina melhorou significativamente os resultados da 

escala de ansiedade de Hamilton (HARS; Hamilton Anxiety 
Rating Scale), da escala de depressão de Hamilton (HDRS; 
Hamilton Depression Rating Scale) e da escala de Avaliação 
Global (GAS; Global Assessment Scale). Os benefícios da 
mirtazapina também foram observados em pacientes com 
dependência do álcool e depressão, os quais apresentaram 
melhora também na escala Obsessive Compulsive Drinking 
Scale (OCDS) e na Escala Analógica Visual para Desejo 
(VAS; Visual Analogue Scale for Craving). A mirtazapina foi 
útil em pacientes etilistas em abstinência com depressão 
associada, melhorando os resultados de um programa de 
desintoxicação. Sugere-se, então, que a mirtazapina é útil 
no tratamento de pacientes com dependência do álcool e 
melhora os sintomas de abstinência de psicoestimulantes. 
Além disso, dados indicam que a mirtazapina pode melhorar 
a evolução de pacientes com transtornos por abuso de 
substancias e comorbidades, como depressão, ansiedade e 
infecção pelo HIV. 

O abuso de substancias pode estar associado à disfunção 
cognitiva. A mirtazapina pode trazer benefícios em 
pacientes com estes quadros, embora não existam estudos 
específicos a este respeito. Entretanto, em diferentes 
estudos clínicos foi observada melhora significativa do 
desempenho cognitivo em indivíduos tratados com 
mirtazapina. Por exemplo, a mirtazapina melhorou o 
desempenho cognitivo de pacientes com depressão ou 
esquizofrenia. Os autores sugerem que os pacientes com 
doenças psiquiátricas podem ter melhora do funcionamento 
cognitivo com o uso da mirtazapina. São necessários 
estudos que permitam conhecer os efeitos da mirtazapina 
sobre o domínio cognitivo em pacientes com transtornos 
relacionados ao abuso de substâncias. 

Os mecanismos relacionados aos benefícios da 
mirtazapina no tratamento dos pacientes com transtornos 
relacionados ao abuso de substancias são complexos e 
envolvem diferentes locais de ação. O agonismo inverso 
5-HT

2C
 é um mecanismo de ação potencialmente eficaz 

que não está associado à ocorrência de efeitos adversos 
relacionados à ação sobre outros receptores. São 
necessários estudos que avaliem mais detalhadamente este 
agonismo inverso. Atualmente, existem estudos sobre o 
tratamento com o agonista inverso 5-HT

2C
 denominado 

SB 206553. Este agente diminuiu significativamente o 
comportamento de procura induzido pelas anfetaminas, 
entre outros efeitos. É importante conhecer os resultados 
do tratamento prolongado com SB 206553 em termos 
de mecanismo de sinalização, plasticidade e eficácia. Os 
resultados disponíveis até o momento são promissores. 

A mirtazapina é um fármaco com múltiplos pontos de 
ação e efeitos sinérgicos ou aditivos que lhe conferem 
utilidade no tratamento farmacológico de pacientes com 
transtornos por abuso de substâncias. Estes mecanismos 
consistem no antagonismo dos receptores serotoninérgicos 
5-HT

3
 e 5-HT

2A
, agonismo indireto dos receptores 5-HT

1A
 e 

agonismo inverso dos receptores 5-HT
2C

. São necessários 
estudos duplo-cegos e controlados com placebo para 
estabelecer a eficácia destes fármacos em pacientes 
com transtornos relacionados ao abuso de substâncias. 
Por último, são importantes estudos que permitam o 
desenvolvimento de novos fármacos, com bom perfil de 
eficácia e tolerância, para o tratamento de pacientes com 
transtornos relacionados ao abuso de substâncias. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/137431 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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Vantagens do alprazolam sublingual 
em pacientes com transtorno do 
pánico

Actas Españolas de Psiquiatría 39(2):88-94, Mar 2011

Buenos Aires, Argentina
A denominação transtorno do pânico foi introduzida 

oficialmente na nomenclatura psiquiátrica na terceira 
edição do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos 
Mentais III (DSM-III). O ataque de pânico é definido como 
um período limitado de medo ou mal-estar intenso, 
acompanhado de quatro ou mais sintomas somáticos 
ou cognitivos, como palpitações, tremores, sudorese, 
sensação de morte ou medo de morrer, medo de perder 
o controle ou de estar louco, entre outros. Por outro lado, 
o transtorno do pânico é definido pela presença demais 
de um ataque de pânico, seguido de um período de um 
mês ou mais caracterizado por preocupação sobre as 
consequências deste ataque ou a possibilidade de que ele 
ocorra novamente, ou ainda uma mudança significativa do 
comportamento. Também inclui a agorafobia, mesmo sem 
antecedente de transtorno do pânico.

O transtorno do pânico é observado em indivíduos de 
diferentes etnias e níveis socioeconômicos e, geralmente, se 
inicia na fase de adulto jovem. Estima-se que o transtorno 
acometa 2% a 5% da população geral e que sua incidência 
está aumentando. Porém, seu diagnóstico e tratamento 
ainda não são satisfatórios. O transtorno do pânico está 
associado a outros transtornos psiquiátricos em até 91% 
dos casos, sendo que a agorafobia está presente em 
aproximadamente metade dos pacientes. Nos pacientes 
com agorafobia, até 84% apresenta associação com outros 
transtornos psiquiátricos. Na maioria dos casos, observa-
se associação com transtorno depressivo maior, outros 
transtornos de ansiedade, transtornos de personalidade e 
transtornos induzidos por substâncias.

Os dados disponíveis atualmente indicam que 
o tratamento farmacológico e a terapia cognitivo-
comportamental são as melhores estratégias para o 
tratamento dos pacientes com transtorno dopânico. Os 
fármacos mais utilizados são os inibidores seletivos da 
recaptação de serotonina (ISRS) e os benzodiazepínicos. 
Além destes, também são utilizados outros antidepressivos, 
como os inibidores da recaptação de noradrenalina e 
serotonina (IRNS), os inibidores da monoamino oxidase 
(IMAO) e os antidepressivos tricíclicos (ATC).

O melhor benzodiazepínico para os pacientes com 
transtorno dopânico é o alprazolam. Entre suas vantagens, 
destacam-se a rápida ação ansiolítica e a ausência de 
tolerância com o uso prolongado. Porém, o uso em longo 
prazo de benzodiazepínicos pode causar dependência.

O tratamento farmacológico dos pacientes com 
transtorno dopânico tem como objetivo eliminar ou 
diminuir os ataques de pânico, diminuir a ansiedade 
antecipatória e a evitação fóbica, atingir a remissão 
do quadro e tratar os sintomas residuais. Outros 
objetivos incluem melhorar os resultados da terapia 
cognitivo-comportamental e aumentar a auto-estima. A 
disponibilidade de fármacos com rápidoinício de ação é 
importante nos quadros de ataque de pânico ou ansiedade 
aguda. Os resultados de um estudo indicaram que a 
administração de alprazolam em formulação sublingual 
se associa com concentrações plasmáticas detectáveis 
mais rapidamente, em comparação com a administração 
da mesma dose em comprimido padrão por via oral 
ou sublingual. Outros autores encontraram benefícios 
significativos com o uso de alprazolam sublingual em dose 
média de 1.5 mg em pacientes com ansiedade aguda. A 
American Psychiatric Association recomenda que, ao tratar 
pacientes com transtorno do pânico, sejam utilizadas doses 
de 3 a 6 mg/dia de alprazolam. A formulação sublingual 
permite o uso de doses mais baixas do alprazolam, 

diminuindo assim, o risco de eventos adversos ou 
dependência.

No presente estudo, pacientes com transtorno do pânico 
foram divididos em dois grupos para receberem alprazolam 
em formulação sublingual ou em formulação padrão por 
via oral. O objetivo foicomparar a eficácia de ambos os 
tratamentos com doses diárias de 0.5 mg durante a fase 
aguda –os primeiros 90 dias– do transtornodo pânico.

Estudo multicêntrico, randomizado, entre junho de 2005 
e agosto de 2007 que contou com a participação de 11 
centros psiquiátricos da Argentina. Os pacientes foram 
randomizados para receber alprazolam oral ou sublingual 
em proporção 1:1. Foram incluídos pacientes de ambos 
os sexos, com idade entre 18 e 70 anos, e que reuniam os 
critérios do DSM-IV para o diagnóstico de transtorno do 
pânico, com ou sem agorafobia. Foram incluídos apenas 
pacientes com pontuação maior ou igual a 20 na Escala 
de Ansiedade de Hamilton e que não haviam recebido 
tratamento nos últimos 30 dias. A avaliação do tratamento 
foi realizada pelas seguintes ferramentas: Escala de 
Gravidade do Transtorno do Pânico (Panic Disorder Severity 
Scale; PDSS), uma escala análoga visual para avaliar a 
ansiedade antecipatória e as escalas Sensação de Melhora 
Global (Patient Global Impression; PGI), Impressão Clínica 
Global (Clinical Global Impression; CGI). Também foram 
utilizadas a Escala de Ansiedade de Hamilton (Hamilton 
Anxiety Scale; HAM-A), a Escala de Experiência Sexual do 
Arizona (Arizona Sexual Experience Scale; ASEX), Escala 
de Bem-Estar Psicológico Geral (Psychological General 
Well-Being; PGWB) e a análise quantitativa e qualitativa dos 
episódios diários de ataques de pânico. O desfecho principal 
avaliado foi a modificação da pontuação da escala HAM-A 
durante o período do estudo. A ASEX foi aplicada com o 
objetivo de demonstrar que os efeitos adversos sexuais do 
alprazolam são menores do que os dos ISRS. Estes efeitos 
adversos são uma das causas de abandono do tratamento.

Os pacientes foram avaliados nos dias 0, 7, 30, 60, 70 e 
90 do seguimento.

Foram incluídos 190 pacientes (131 mulheres e 59 
homens), com idade média de 37 anos. Noventa e quatro 
pacientes receberam alprazolam sublingual e 96 pacientes 
receberam alprazolam via oral. Comorbidades psiquiátricas 
estiveram presentes em 36% dos pacientes. Agorafobia 
estava presente em 61.6% dos casos. O alprazolam foi 
significativamente eficaz, em ambas as formulações, em 
mais de 90% dos pacientes, de acordo com diferentes 
parâmetros de avaliação, como as escalas PDSS, CGI e PGI.

Os resultados da PGWB indicam melhora significativa da 
qualidade de vida com o uso do alprazolam. Este resultado 
está de acordo com o objetivo principal do tratamento. A 
escala ASEX permitiu verificarque nenhuma das formulações 
de alprazolam alterou a função sexual.

Tanto o alprazolam oral como a formulação sublingual 
diminuíram a duração dos ataques de pânico. No entanto, 
a formulação sublingual se associou a uma tendência de 
superioridade em comparação com a formulação oral 
padrão. A intensidade dos episódios de ansiedade foi 
menor nos pacientes que receberam alprazolam sublingual, 
embora esta diferença não tenha sido estatisticamente 
significativa. Em relação à redução da ansiedade 
antecipatória, observou-se tendência de superioridade 
com o uso da formulação sublingual. Nenhum paciente 
recebeu dose final maior que 1.5 mg/dia de alprazolam; o 
alprazolam sublingual e o oral foram utilizados nas doses de 
1.33 ± 0.64 mg/dia e 1.39 ± 0.77 mg/dia, respectivamente. 
Os efeitos adversos principais do tratamento foram 
sonolência e sedação, que foram observados em 25% dos 
pacientes e em proporção igual nos dois grupos.

Os fármacos eficazes para o tratamento dos pacientes 
com transtorno do pânico são os ATC, os IMAO, os ISRS 
e os benzodiazepínicos de alta potência. Geralmente, 
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estes últimos são utilizados em monoterapia ou em 
associação com antidepressivos durante a fase aguda do 
transtorno. Entretanto, quando o quadro clínico consiste 
principalmente de agorafobia e não há um nível elevado de 
ansiedade ou uma alta freqüência de ataques de pânico, 
o tratamento pode seriniciado com um ISRS. O transtorno 
do pânico é uma doença crônica, de curso flutuante, em 
que não é possível estimar o tempo total de tratamento. O 
período inicial do tratamento pode durar meses e é seguido 
de uma fase de manutenção, cujo objetivo é manter o 
paciente estável.

O presente estudo avaliou o uso de duas formulações 
diferentes de alprazolam durante um seguimento de 90 
dias em pacientes com transtorno do pânico grave e, na 
maioria dos casos, com agorafobia. Destes pacientes, 11% 
apresentava depressão associada e 64% não apresentava 
outro transtorno associado. Os resultados do estudo 
indicaram que o alprazolam foi estatisticamente eficaz em 
mais de 90% dos pacientes.

Os autores destacam que a dose média de alprazolam 
utilizada foi menor que 1.5 mg/dia. Assim, o alprazolam 
pode ser útil em pacientes em uso de ISRS e que 
apresentam efeitos adversos intoleráveis e também pode 
ser uma alternativa para os pacientes que apresentam 
o primeiro episódio do transtorno. Nesse último caso, 
o alprazolam promove melhora dos sintomas agudos e 
favorece a psicoterapia para atingir a remissão, sem a 
necessidade da administração de antidepressivos por um 
período prolongado, tendo assim, benefícios econômicos e 
em relação à tolerância ao tratamento.

Não foram observadas diferenças significativas 
entre ambas as formulações de alprazolam. Porém, a 
formulação sublingual oferece algumas vantagens em 
relação à intensidade e duração dos ataques de pânico e 
da ansiedade antecipatória. Os autores destacam que o 
tratamento com alprazolam não se associou com efeitos 
adversos sexuais. Estas vantagens, associadas ao custo 
econômico do tratamento, podem representar uma 
superioridade em relação a os ISRS. Também se destaca 
que o uso na dose de 1.5 mg/dia após três meses de 
tratamento permite supor que a associação de psicoterapia 
e psicoeducação pode permitir a diminuição progressiva da 
dose e evitar a dependência e a abstinência associadas com 
a suspensão do tratamento com benzodiazepínico.

Entre as limitações do estudo, os autores destacam que o 
desenho não foi duplo-cego e que a quantidade de pacientes 
não foi suficiente para avaliar se as vantagens relativas das 
formulações sublingual foram estatisticamente significativas.

Mais de 90% dos pacientes com transtorno do pânico 
avaliados pelo presente estudo foram tratados de forma 
eficaz com alprazolam em comprimido sublingual ou 
oral durante a fase aguda do transtorno. Esta eficácia 
foi mantida com a administração de doses menores 
que 1.5 mg/dia com ambas as formulações. A melhora 
clínica dos pacientes foi observada mediante o uso de 
escalas validadas, independentemente da pontuação 
inicial nelas. Além disso, os resultados da escala ASEX não 
foram diferentes entre o início e durante o tratamento, 
indicando que o alprazolam não tem efeitos adversos sobre 
o funcionamento sexual. Também foi observada melhora 
da qualidade de vida em comparação com o início do 
estudo. Os efeitos adversos principais foram sonolência 
e sedação, porém a frequência destes foi semelhantes 
com ambas as formulações. Embora não tenham sido 
observadas diferenças estatisticamente significativas entre 
as formulações sublingual e oral padrão de alprazolam, 
a primeira apresentou vantagens em termos da duração 
e intensidade dos ataques de pânico e da ansiedade 
antecipatória.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/136384

Custo-benefício do escitalopram em 
comparação a outros antidepressivos

PLos One 7(8):1-9, Ago 2012

Estocolmo, Suecia
As recomendações para o tratamento de primeira linha 

dos pacientes com transtorno depressivo maior (TDM) 
moderado a grave incluem o uso de formulações genéricas 
dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina 
(ISRS). Entretanto, o desenvolvimento de novos fármacos 
com maior eficácia e custo superior, como o inibidor da 
recaptação de noradrenalina e serotonina (IRNS) venlafaxina 
e o ISRS escitalopram cria a necessidade de realizar uma 
análise de custo-benefício. 

Segundo os resultados de metanálise comparativa, a 
mirtazapina, o escitalopram, a venlafaxina e a sertralina 
são os fármacos mais eficazes. Além disso, os dados 
disponíveis indicam que o escitalopram e a sertralina 
são os antidepressivos com melhor perfil de eficácia e 
aceitabilidade. A presente revisão sistemática foi realizada 
com o objetivo de estimar a eficácia de diferentes 
antidepressivos no contexto da atenção primária à saúde. 
Houve atenção aos índices de remissão, aos custos do 
tratamento e aos resultados em termos de anos de 
vida ajustados pela qualidade de vida (QALY). Uma 
metanálise foi realizada para combinar resultados obtidos 
em diferentes estudos. Os autores investigaram que 
tratamentos farmacológicos são opções de primeira linha 
para os pacientes com depressão moderada a grave no 
contexto da atenção primária à saúde. 

Foram incluídos 87 estudos com aproximadamente 
20 000 pacientes, com o objetivo de comparar pelo menos 
dois antidepressivos utilizados para o tratamento de 
indivíduos adultos com depressão maior unipolar. Os estudos 
foram selecionados a partir das bases de dados Pubmed, 
PsychlLit y Cochrane Central Register of Controlled Trials, 
entre outras. A maioria dos estudos incluídos foi patrocinada 
por indústrias farmacêuticas. Os antidepressivos comparados 
pela metanálise foram: citalopram, duloxetina, escitalopram, 
fluoxetina, fluvoxamina, mirtazapina, paroxetina, reboxetina, 
sertralina e venlafaxina. Também foram incluídos 
antidepressivos que não são considerados de primeira linha, 
como: amitriptilina, dosulepina, imipramina, lofepramina, 
maprotilina, milnaciprana e nortriptilina. Os desfechos 
principais avaliados foram: custo do tratamento e sobrevida 
ajustada por qualidade de vida após um ano. O período de 
tempo considerado na análise foi de um ano. 

Foram também analisados os índices de remissão após 
8 a 12 semanas de seguimento. O custo do tratamento e 
a QALY correspondentes a cada fármaco foram definidos 
pela criação de um modelo que permitiu a estimativa 
combinada dos índices de remissão, recaídas, risco de 
suicídio, custo e qualidade de vida relacionada à saúde. Os 
índices de remissão foram definidos conforme dos dados 
obtidos de estudos randomizados e controlados realizados 
para comparar pelo menos dois antidepressivos utilizados 
no tratamento de pacientes adultos com depressão maior 
unipolar. 
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A análise dos dados foi realizada por uma abordagem 
bayesiana que permitiu comparar múltiplos tratamentos ao 
mesmo tempo. Esta estratégia de análise permitiu comparar 
os dados de diferentes tratamentos antidepressivos obtidos 
em diversos estudos. Os dados de interesse incluíram: 
remissão, probabilidade de recaídas, risco de suicídio, custos 
do tratamento e qualidade de vida. A análise de custo-
benefício foi realizada pela perspectiva da sociedade. 

A comparação entre os múltiplos tratamentos permitiu 
obter resultados com alto grau de precisão. O uso do ISRS 
escitalopram associou-se à probabilidade significativamente 
maior de remissão, em comparação com o uso de 
amitriptilina, citalopram, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina 
e sertralina. Embora o escitalopram possua maior custo de 
aquisição em comparação com outros antidepressivos, seu 
uso está associado a custo total mais baixo. Isso indica que 
o paciente permanece por menos tempo em um estado 
que demanda maior custo econômico quando recebe o 
escitalopram. Além disso, o tratamento com escitalopram 
associou-se a maior ganho, já que atingiu maior QALY a um 
custo total inferior. 

Considerando exclusivamente os custos diretos de atenção 
à saúde, os fármacos mais vantajosos foram o escitalopram 
e a venlafaxina. No entanto, o escitalopram foi superior na 
comparação com a venlafaxina. O uso de dados de eficácia 
obtidos em estudos com diferentes durações não modificou 
os resultados obtidos. Do mesmo modo, os resultados não 
se modificaram em relação à probabilidade de recaída ou aos 
índices de suicídio. A análise de probabilidade demonstrou 
que o escitalopram é um fármaco com ótima relação  
custo-benefício ao considerar a vontade de pagar diferentes 
preços. 

Os resultados obtidos por esta metanálise demonstraram 
que o uso de antidepressivos mais novos está associado à 
maior eficácia, em comparação com o uso dos ISRS clássicos 
disponíveis em formulações genéricas. De fato, o escitalopram 
associou-se à diminuição da duração da depressão e maior 
QALY, sem aumentar o custo do tratamento. 

Os resultados sobre o custo total e a QALY 
correspondentes a cada tratamento antidepressivo não foram 
conclusivos. Ainda, alguns tratamentos não foram diferentes 
entre si. Os autores destacam que as diferenças relativamente 
baixas entre os fármacos, quanto aos índices de remissão, 
podem ter consequências significativas quanto ao custo do 
tratamento. Isso foi observado principalmente ao considerar a 
perspectiva da sociedade.

Atualmente, considera-se a remissão um parâmetro 
superior para avaliar o tratamento em estudos clínicos, em 
comparação com a resposta ao tratamento. Entretanto, 
os resultados obtidos coincidiram com os de estudos que 
consideraram a resposta ao tratamento como desfecho 
principal. Por este motivo, os autores consideram que a 
escolha do parâmetro para avaliação da eficácia de um 
tratamento não foi determinante para os resultados do 
estudo em questão. De todo modo, os resultados do presente 
estudo demonstraram a boa relação custo-benefício do 
escitalopram O odds ratio correspondente ao escitalopram, 
em comparação ao citalopram, foi mais baixo na análise 
comparativa de múltiplos tratamentos contra o observado 
em análise conjunta de resultados de estudos de comparação 
direta, geralmente patrocinados pela indústria farmacêutica. 
Isso pode estar relacionado à quantidade de dados incluídos 
em cada tipo de análise. Nesse sentido, os autores destacam 
que as análises de múltiplos tratamentos incluem maior 
quantidade de dados do que a análise de dados obtidos em 
estudos de comparação direta entre fármacos. Entretanto, 
as diferenças também podem ser decorrentes de um 
viés relacionado ao patrocínio de estudos por indústrias 
farmacêuticas. A probabilidade de vieses diminui ao se 
realizar múltiplas comparações, já que também são incluídos 
estudos não patrocinados por essas indústrias. 

O presente estudo teve características notáveis, como 
avaliação da probabilidade de remissão com o uso de 
antidepressivos em pacientes com depressão maior. A 
aplicação de abordagem bayesiana e a inclusão de muitos 
estudos permitiram obter uma síntese confiável de dados. 
Os resultados obtidos são úteis como complemento para a 
tomada de decisões terapêuticas e econômicas relacionadas 
à distribuição de recursos financeiros para o tratamento de 
pacientes com transtorno depressivo maior. 

Entre as limitações do estudo, os autores destacam que 
os dados utilizados para avaliar os custos foram obtidos em 
estudos realizados na Suécia. Isso diminui a possibilidade de 
generalização dos resultados, embora não existam indícios de 
que existem diferenças significativas de custos entre os países 
europeus. Nesta metanálise, foram incluídos estudos com seis 
semanas de duração, o que pode ser pouco se considerarmos 
que o desfecho principal avaliado foi a remissão do quadro 
depressivo. Porém, a exclusão dos resultados destes 
estudos com menor tempo de duração não modificou 
significativamente os achados obtidos. Em terceiro lugar, 
destaca-se a possibilidade de um viés de seleção dos estudos 
incluídos na metanálise, já que foram incluídos apenas 
os estudos que foram publicados e que incluíam dados 
referentes à remissão clínica. A remissão é o parâmetro mais 
utilizado como desfecho para avaliação dos efeitos positivos 
de determinado fármaco. Por último, foram considerados 
apenas estudos sobre tratamento farmacológico, embora 
a psicoterapia também possa ser eficaz em pacientes com 
depressão. 

O escitalopram foi o antidepressivo associado à maior 
probabilidade de remissão, o mais eficaz e o com melhor 
relação custo-benefício em pacientes com depressão 
moderada a grave na atenção primária à saúde. As diferenças 
entre o escitalopram e os demais antidepressivos foram 
moderadas, embora isto não diminua a importância dos 
resultados, dada a influência dos índices de remissão sobre o 
custo e a relação custo-benefício dos antidepressivos. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/137432

Eficácia e segurança no tratamento 
com risperidona e divalproato em 
pacientes com mania aguda

International Journal of Psychiatry in Clinical Practice 16(3):178-188, Sep 2012

Tainán, Taiwán (República Nacionalista China)
O tratamento mais utilizado em indivíduos com mania 

consiste na combinação de um estabilizador do humor e 
um antipsicótico. Entretanto, até o momento não há dados 
suficientes para concluir se há maior eficácia na combinação 
de drogas em relação à monoterapia com uma delas. 
Existem alguns estudos comparativos sobre os efeitos da 
administração combinada de risperidona ou haloperidol 
com divalproato em casos de mania e psicose em pacientes 
com mania aguda. Embora sejam conhecidos os benefícios 
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de ambos os antipsicóticos, o efeito dos estabilizadores 
do humor sobre a dose necessária de antipsicóticos e os 
resultados do tratamento com antipsicóticos típicos ou 
atípicos devem ser mais bem avaliados.

Os estabilizadores do humor são agentes de primeira 
linha para o tratamento dos pacientes com mania aguda. 
Embora o lítio seja frequentemente utilizado, sua eficácia 
a longo prazo é limitada em individuos com transtorno 
bipolar e ciclagem rápida ou na queles com mania mista. 
Por outro lado, o divalproato é eficaz e bem tolerado em 
indivíduos com mania mista, ciclagem rápida, mania com 
irritabilidade ou resistência ao lítio. Para o controle dos 
pacientes que apresentam episódios agudos também pode 
ser necessária a administração de um antipsicótico. De 
acordo com os estudos disponíveis, o uso de um antipsicótico 
atípico, em associação a um estabilizador do humor, é uma 
opção terapêutica útil que deve ser mais estudada para se 
establecer sua eficácia e segurança nos casos de mania.

O presente estudo foi realizado com o objetivo de avaliar 
a eficácia e a segurança da associação de risperidona 
ou haloperidol em pacientes com mania aguda em uso 
de divalproato. Os autores fizeram a hipótese de que os 
indivíduos tratados com risperidona apresentariam melhora 
sintomática superior à queles tratados com haloperidol, e 
que a risperidona seria mais segura e melhor tolerada, em 
comparação com o haloperidol.

O estudo foi randomizado e teve período de seguimento 
deseis semanas. Foram incluídos pacientes com idade entre 
18 e 64 anos e com transtorno bipolar ou esquizoafetivo. 
Todos os individuos apresentavam pontuação maior ou igual 
a 20 na Escala de Avaliação de Mania (YMRS; Young Mania 
Rating Scale). Esta pontuação indica a presença de sintomas 
de mania que comprometem o funcionamento sociale 
laboral. A pontuação na Escala de Depressão de Hamilton 
(HAMD; Hamilton Depression Rating Scale) deveria ser menor 
que 24. A duração do tratamento com divalproato antes de 
iniciar o estudo deveria ser de pelo menos cinco dias para 
garantir concentrações séricas adequadas do fármaco.

Os pacientes foram randomizados para receber 
tratamento combinado de divalproato com haloperidol 
ou com risperidona. A eficacia e a segurança do 
tratamento foram avaliadas no primeiro dia e, após, 
semanalmente. Foram avaliados os efeitos adversos gerais e 
cardiovasculares e foram realizadas avaliações laboratoriais 
no início do estudo e nas semanas 3 e 6. A satisfação 
com o tratamento foi avaliada a partir da perspectiva 
dos pacientes. Todas as entrevistas foram realizadas 
individualmente pelos investigadores.

A dose inicial da risperidona foi de 3 mg/dia; a dose 
foi ajustada, posteriormente, conforme o quadro clínico. 
A dose final utilizada foi de 1 a 6 mg/dia. A dose inicial 
de haloperidol utilizada foi de 5 mg/dia, sendo ajustada, 
conforme a resposta, para 2 a 20 mg/dia. Adose do 
divalproato foi ajustada de forma a atingir nível plasmático 
de 50 a 100 µg/dl. Não foi permitido o uso de outros 
antipsicóticos ou estabilizadores do humor durante o estudo.

A eficácia do tratamento foi avaliada pelas escalas YMRS, 
escala breve de avaliação psiquiátrica (BPRS; Brief Psychiatric 
Rating Scale) e escala de Impressão Clínica Global (CGI; 
Clinical Global Impression Scale). A segurança e a tolerância 
ao tratamento foram avaliadas pelas escalas de Sintomas 
Extrapiramidais (ESRS; Extrapiramidal Symptom Rating 
Scale), HAMD e pelos resultados da avaliação dos efeitos 
adversos e exames laboratoriais.

Foram incluídos 41 pacientes, sendo a maioria do sexo 
masculino.

Não foram observadas diferenças significativas entre os 
grupos quanto às características demográficas avaliadas 
no início do estudo. Além disso, os grupos também não 
apresentaram diferenças significativas, no início do estudo, 

em relação à pontuação nas escalas utilizadas.
A dose média de risperidona utilizada no início e após 4 e 

6 semanas foide 3.77, 4.95 e 5 mg/dia, respectivamente. A 
dose média de haloperidol utilizada foi de 5.89, 9.95 e  
8.58 mg/dia, na mesma ordem. Ambos os grupos 
receberam doses semelhantes de divalproato e níveis 
plasmáticos do fármaco conforme esperado. O uso de 
risperidona permitiu maior redução do nível de mania, de 
acordo com a escala YMRS. Do mesmo modo, o tratamento 
com risperidona e divalproato foi significativamente 
melhor do que o tratamento com haloperidol e divalproato 
quanto aos parâmetros principais de eficácia. Os efeitos 
antimania da risperidona foram observados a partir da 
primeira semana de tratamento. A alteraçãon a pontuação 
da escala BPRS foi significativamente maior nos pacientes 
tratados com risperidona e divalproato do que na queles 
tratados com haloperidol e divalproato, a partir da segunda 
semana do estudo. Além disso, a risperidona diminui as 
características psicóticas específicas dos pacientes. Os 
pacientes tratados com haloperidol e divalproato também 
apresentaram melhora significativa no final do estudo. 
O tratamento com risperidona associou-se com ganho 
de peso discreto e não significativo, que foi superior ao 
observado no grupo tratado com haloperidol.

Alterações de frequência cardíaca, intervalo QT corrigido 
e QRS foram mínimas em ambos os grupos.

De acordo com os resultados obtidos, o tratamento 
combinado com risperidona e divalproato é mais eficaz 
do que a combinação de haloperidol e divalproato em 
pacientes com mania aguda. A eficácia da risperidona 
ocorreu com dose de 5 mg/dia. A risperidona mostrou-se 
segura e bem tolerada. Os resultados obtidos em estudos 
anteriores são semelhantes a os observados neste estudo.

Os autores destacam que a dose de antipsicótico utilizada 
neste estudo foi maior do que a utilizada em estudos 
prévios. A escolha de doses maiores relacionou-se com 
a gravidade do quadro clínico dos pacientes incluídos e 
teve como objetivo atingir níveis plasmáticos elevados dos 
antipsicóticos. Os benefícios da risperidona, em comparação 
com o haloperidol, estariam relacionados ao perfil 
farmacológico de ambos os fármacos.

O tratamento com risperidona foi seguro e bem tolerado 
e associou-se com efeitos adversos leves e transitórios. 
A necessidade de tratamento com anticolinérgicos para 
diminuir os sintomas extrapiramidais dos antipsicóticos foi 
maior nos pacientes tratados com haloperidol.

Uma característica importante do presente estudo foi o 
uso de níveis terapêuticos estáveis de divalproato, o que 
favoreceu a resposta terapêutica. Como doses excessivas 
de divalproato podem causar estados confusionais, os 
investigadores avaliaram os níveis plasmáticos do fármaco. 
A monitorização dos níveis plasmáticos do divalproato 
permitiu ajustar a dose de forma precisa para manter 
concentração plasmática de 50 a 100 µg/dl.

Entre as limitações do estudo, destacam-se a ausência de 
um grupo controle sem tratamento e a inclusão de poucos 
pacientes. No entanto, os resultados obtidos permitiram 
observar a eficácia da risperidona no tratamento de pacientes 
com mania aguda, em associação ao divalproato. A eficácia 
da risperidona, neste cenário, foi superior à do haloperidol.

O tratamento combinado com risperidona e divalproato 
durante seis semanas foi superior à combinação de 
haloperidol e divalproato no controle dos sintomas de 
mania aguda. Além disso, a risperidona foi mais segura 
e melhor tolerada que o haloperidol, apresentando ação 
rápida, eficaz e sustentada, permitindo o controle dos 
sintomas psicóticos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/137786
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O tratamento da esquizofrenia 
com risperidona após falha com 
aripiprazol nos níveis de metabólitos 
de monoaminas

Human Psychopharmacology 27(5):517-520, Set 2012

Fukushima, Japón
O aripiprazol, como a risperidona, são antipsicóticos 

atípicos de primeira linha para o tratamento de pacientes 
com episódios agudos de esquizofrenia. Os metabólitos 
principais da dopamina e da noradrenalina são o ácido 
homovanílico (HVA) e o 3-metoxi-hidroxifenilglicol (MHPG), 
respectivamente. Estima-se que 30% a 50% do HVA e 
um terço do MHPG plasmáticos são originários do tecido 
cerebral. É possível que o HVA plasmático seja um indicador 
de resposta aos antipsicóticos.

Este estudo teve como objetivo avaliar os níveis 
plasmáticos de HVA e de MHPG associados à administração 
de risperidona em pacientes esquizofrênicos que apresentam 
episódio agudo e não respondem adequadamente ao 
tratamento com aripiprazol.

Foram avaliados 10 pacientes com idade entre 23 e 60 
anos que preenchiam os critérios para o diagnóstico de 
esquizofrenia. Os pacientes não receberam tratamento 
com antipsicóticos nas duas semanas anteriores ao início 
do tratamento com aripiprazol. Os pacientes deveriam 
apresentar pelo menos 80 pontos na Escala de Sintomas 
Positivos e Negativos (PANSS; Positive and Negative 
Syndrome Scale) e 4 pontos ou mais em pelo menos dois 
itens correspondentes à subescala de sintomas psicóticos 
antes do início do tratamento. O tratamento com aripiprazol 
teve duração mínima de 4 semanas. Foram incluídos os 
pacientes sem resposta ou com intolerância ao aripiprazol. A 
dose de aripiprazol utilizada foi de 24 a 30 mg/dia.

O tratamento com risperidona teve duração de 6 semanas 
e foi iniciado simultaneamente com a diminuição da dose de 
aripiprazol. A dose final de risperidona foi de 4 a 8 mg/dia. 
A eficácia do tratamento foi avaliada pelas escalas PANSS e 
Impressão Clínica Global (CGI; Clinical Global Impression). 
Os sintomas extrapiramidais foram avaliados pela Escala de 
Sintomas Extrapiramidais Induzidos por Drogas 
(Drug-Induced Extrapyramidal Symptoms Scale.) A resposta 
ao tratamento foi definidacomo a presença de pontuação 1 
ou 2 na Escala de Impressão Clínica Global Melhora (CGI-I; 
Improvement) ou redução ≥ 20% na pontuação total da 
PANSS após o uso da risperidona. Foram coletadas amostras 
de sangue em jejum no início e no final do tratamento com 
risperidona para avaliar a concentração dos metabólitos de 
monoaminas, que foi realizada pela cromatografia líquida e 
alta eficácia com detecção eletroquímica.

A administração de risperidona associou-se com melhora 
significativa no resultado da escala PANSS, entretanto não 
alterou significativamente o resultado da escala 
CGI-gravidade (CGI-S; Severity).

Ao final do tratamento, 4 dos 10 pacientes apresentaram 
resposta ao tratamento, 7 pacientes receberam 

benzodiazepínicos e 2 receberam anticolinérgicos. 
A administração de risperidona não alterou os níveis 
plasmáticos de HVA e MHPG. Porém, a classificação dos 
pacientes como respondedores ou não respondedores 
permitiu observar uma tendência de redução dos níveis 
plasmáticos de HVA nos pacientes que responderam ao 
tratamento. Por outro lado, a risperidona não diminuiu os 
níveis plasmáticos de MHPG na presença ou ausência de 
resposta ao tratamento. Os níveis plasmáticos de HVA foram 
significativamente maiores no grupo respondedor do que no 
grupo não respondedor. Nãoforam observadas diferenças 
entre os grupos quanto aos níveis plasmáticos de MHPG no 
início do tratamento. Por último, foi observada tendência de 
correlação negativa entre o nível plasmático inicial de HVA e 
a modificação na pontuação total da PANSS.

De acordo com os resultados obtidos, o tratamento com 
risperidona se associou com melhora sintomática em 4 de 
10 pacientes.

Estes 4 pacientes apresentaram níveis plasmáticos iniciais 
significativamente superiores de HVA, em comparação 
com os indivíduos que não responderam ao tratamento. 
Segundo os autores, níveis elevados de HVA são preditores 
de resposta a um antipsicótico alternativo em pacientes com 
esquizofrenia. Os resultados indicam associação entre níveis 
elevados de HVA e resposta a antipsicótico alternativo em 
pacientes que não responderam a um primeiro antipsicótico.

Até o presente momento, o mecanismo exato de redução 
dos níveis plasmáticos de HVA não é conhecido. Acredita-se 
que o antagonismo dos receptores dopaminérgicos D2 
promova diminuição da liberação de dopamina e acúmulo de 
HVA no cérebro. Em outro estudo realizado pelos autores, foi 
possível observar redução significativa dos níveis plasmáticos 
de HVA nos pacientes esquizofrênicos que responderam 
ao tratamento agudo com aripiprazol. Além disso, nenhum 
paciente apresentou aumento dos níveis de HVA depois 
da resposta ao tratamento. A ausência de resposta pode 
estar associada com o agonismo D2 parcial promovido pelo 
aripiprazol, quando sua concentração está baixa ou em 
doença de longa data.

Entre as limitações deste estudo, destacam-se a inclusão 
de poucos pacientes e o uso limitado de outros antipsicóticos 
previamente.

São necessários estudos adicionais para se obter 
conclusões definitivas.

A administração de risperidona em pacientes com 
esquizofrenia aguda que não responderam ao aripiprazol 
promove melhora sintomática. A presença de níveis elevados 
de HVA antes da substituição de aripiprazol por risperidona 
pode ser um preditor de resposta ao tratamento com o 
segundo antipsicótico.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/137708

Nova estratégia para prevenção 
do ganho de peso causado pela 
olanzapina

Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 39(6):479-486, Jun 2005

Frankston, Australia
A medicação convencional utilizada no tratamento dos 

transtornos psicóticos foi substituída pelos antipsicóticos 
atípicos. Atualmente, a olanzapina representa 65% do 
total das prescrições para estes transtornos, graças à sua 
boa tolerância e à sua eficácia, igual ou maior do que a 
dos antipsicóticos típicos. No entanto, mais de 94% dos 
pacientes apresentam ganho de peso. Esta frequência é 
maior do que a dos demais antipsicóticos, com exceção 
da clozapina. A maior porcentagem de ganho de peso é 
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observada durante os primeiros três meses de tratamento, 
com estabilização do peso entre a 36ª e a 39ª semana. 
Aproximadamente 40% dos pacientes ganharam mais de 
7% do peso. Estes dados refletem a importância de uma 
intervenção precoce para evitar este efeito adverso. 

Em comparação à população geral, os pacientes com 
algum tipo de transtorno mental apresentam índice de 
mortalidade por causas naturais 2.9 vezes maior. As doenças 
cardiovasculares são as responsáveis por grande parte desta 
maior mortalidade. Tabagismo, sobrepeso, obesidade, 
consumo de álcool, dieta inadequada, sedentarismo, 
diabetes, dislipidemia e hipertensão arterial são fatores de 
risco frequentemente presentes nestes pacientes. Apesar 
deste risco, o transtorno mental nem sempre é tratado 
adequadamente e alguns antipsicóticos atípicos podem 
exacerbar estes fatores. 

A olanzapina também está associada com índices 
elevados de diabetes e dislipidemia. A prevenção do ganho 
de peso nos pacientes com esquizofrenia pode contribuir 
para a redução do risco cardiovascular ao evitar alterações 
relacionadas à pressão arterial, susceptibilidade a diabetes e 
sedentarismo. 

O ganho de peso está associado ao transtorno psicótico 
crônico e causa, além da falta de aderência terapêutica, 
incapacidade de controlar o comportamento, sentimento de 
desmoralização, desconforto físico e isolamento social. Estas 
características podem já estar presentes previamente, como 
consequência da doença psiquiátrica. 

Os estudos recentes tem dado mais atenção à prevenção 
e ao tratamento do ganho de peso associado ao uso 
dos antipsicóticos. Com este objetivo, foram tentados 
tratamentos farmacológicos baseados nas alterações 
neuroendócrinas associadas a este ganho de peso. Existem 
poucos dados sobre a eficácia e a segurança destes 
tratamentos farmacológicos para controle do ganho de peso 
nos pacientes em uso de antipsicóticos. 

A nizatidina é um antagonista H2
 que poderia limitar o 

ganho de peso nos pacientes que iniciam tratamento com 
olanzapina, embora este efeito desapareça com 16 semanas. 
A amantadina reduziria o peso dos pacientes tratados com 
olanzapina, porém ela pode piorar os sintomas psicóticos. A 
fluoxetina, um inibidor seletivo da recaptação de serotonina 
(ISRS), diminui a eficácia da olanzapina. A sibutramina não 
é recomendada para indivíduos com transtornos mentais, já 
que interage com os ISRS (não foram estudados seus efeitos 
em pacientes que não recebem ISRS). A administração de 
orlistat, um inibidor da lipase, foi discutida em poucos casos. 
Não existem estudos controlados adequados sobre este 
assunto.

As abordagens psicossociais, cujo objetivo é que o 
paciente controle sua saúde e bem estar relacionados à 
dieta e nível de atividade, teoricamente poderiam oferecer 
grande benefício. Embora em algumas oportunidades esta 
estratégia tenha revertido em ganho de peso, são preferíveis 
as intervenções precoces com o objetivo de prevenir o ganho 
de peso. Neste sentido, não existem estudos randomizados 
e controlados que tenham investigado o papel da educação 
dos pacientes tratados com olanzapina na prevenção do 
ganho de peso. 

Este é um estudo randomizado e controlado que teve 
como objetivo determinar se o ganho de peso associado 
ao uso da olanzapina pode ser reduzido ou prevenido com 
a realização de educação nutricional, ministrada por um 
especialista, no início do tratamento. A hipótese foi que 
os indivíduos que participam de um programa educativo 
individual e estruturado ganham menos peso do que aqueles 
que recebem o tratamento psiquiátrico habitual, após três e 
seis meses. O estudo também teve como objetivo determinar 
o efeito da educação nutricional individual sobre a qualidade 
de vida, a imagem corporal, a saúde em geral e o nível de 
atividade. 

Foram incluídos apenas pacientes ambulatoriais que 
iniciaram tratamento com olanzapina. Alguns pacientes 
apresentavam o primeiro episódio de seu transtorno, 
enquanto outros já tinham o diagnóstico prévio. Foram 
excluídos pacientes com alterações metabólicas como 
diabetes mellitus, hipotireoidismo ou hipertireoidismo, índice 
de massa corpórea (IMC) > 35 kg/m2, transtornos alimentares 
ou abuso de substâncias ou álcool. 

Os pacientes foram randomizados em dois grupos: 
um grupo controle e um grupo que recebeu seis sessões 
individuais de educação nutricional com uma hora de 
duração, realizada por um especialista, durante os três 
primeiros meses do estudo. Todos os participantes receberam 
educação nutricional passiva através de um folheto que foi 
distribuído.

Foram avaliados o peso, a circunferência abdominal e o 
IMC no início do estudo, após três meses e após seis meses. 
Além disso, após três meses, foi aplicada uma escala subjetiva 
de auto-avaliação da qualidade de vida, saúde imagem 
corporal e nível de atividade. Nenhum paciente recebeu 
intervenção entre o terceiro e o sexto mês do estudo. 

Foram incluídos 51 pacientes, sendo que 29 receberam 
educação nutricional e 22 fizeram parte do grupo controle. 
Antes do início do estudo, as características clínicas, os 
valores antropométricos e as escalas psicométricas eram 
semelhantes entre os dois grupos.

O grupo com suporte nutricional apresentou alteração 
mínima do IMC e da circunferência abdominal e, ainda, 22% 
dos pacientes deste grupo perdeu peso. Apenas 13% destes 
pacientes apresentou ganho de peso acima de 7% do peso 
basal. Por outro lado, no grupo controle, 64% dos pacientes 
ganharam mais de 7% de peso e nenhum deles apresentou 
perda de peso. Após três meses, o grupo assistido se 
descreveu como mais ativo, com melhora da qualidade de 
vida, saúde e imagem corporal. 

Antes da avaliação de seis meses, alguns pacientes 
abandonaram o estudo por motivos diversos e não foi 
possível observar diferenças significativas entre os grupos. 
Mesmo assim, após seis meses, o grupo assistido apresentou 
menor ganho de peso e seu IMC variou menos em 
comparação com o grupo controle. 

De acordo com os autores, este estudo demonstrou que 
o ganho de peso relacionado ao uso da olanzapina pode 
ser minimizado com educação nutricional individualizada 
realizada por um especialista. A prevenção do ganho de 
peso desde o início do tratamento com a olanzapina deve ser 
priorizada em relação ao tratamento para perder peso.

Segundo estudos recentes, o ganho de peso médio dos 
pacientes em uso de olanzapina é de 4 a 7.5 kg em três 
meses, o que também foi observado no grupo controle 
deste estudo, que apresentou ganho médio de 6 kg. Com a 
educação nutricional, os pacientes ganharam apenas 2 kg e 
estabilizaram o peso nos meses seguintes. Inclusive, alguns 
destes pacientes conseguiram perder peso em relação ao 
peso basal. Os autores assumem que a mudança do estilo de 
vida durante os primeiros três meses de tratamento teve um 
papel importante neste sentido. 

A intervenção nutricional realizada em momento 
oportuno é muito importante. O maior ganho de peso com 
a olanzapina ocorre nos primeiros três meses do tratamento. 
Este é um dos primeiros estudos randomizados a demonstrar 
a eficácia da educação nutricional individualizada como 
estratégia de prevenção deste ganho de peso.

Mesmo que os pacientes com esquizofrenia apresentem 
índice de obesidade, antes de iniciar tratamento antipsicótico, 
2-3 vezes maior do que a população geral, minimizar o 
ganho de peso irá diminuir os fatores de risco cardiovascular. 
Além disso, embora não tenha sido avaliada neste estudo, a 
diminuição do peso irá favorecer a aderência terapêutica. 

Este estudo também demonstrou que a educação 
nutricional individualizada melhora a qualidade de vida 
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e as percepções do paciente a respeito de sua saúde e 
imagem corporal. Os autores comentam que este de tipo 
de intervenção diminui a desmoralização que afeta os 
pacientes com sintomas psicóticos. 

Entretanto, este estudo teve algumas limitações. Uma 
delas foi o pequeno número de pacientes incluídos, motivo 
pelo qual os pacientes que receberam apoio nutricional 
foram, em sua maioria, mulheres. Também puderam 
ser observadas outras diferenças entre os grupos. A 
generalização das conclusões foi limitada pela exclusão de 
pacientes diabéticos e com obesidade mórbida. Por este 
motivo, seria importante a realização de estudos com maior 
número de pacientes. 

Neste estudo foram incluídos pacientes esquizofrênicos 
que apresentavam seu primeiro episódio psicótico e 
pacientes estabilizados. Seria importante, em estudos 
futuros, separar estes dois tipos de pacientes e utilizar 
escalas objetivas de avaliação da qualidade de vida, saúde 
e imagem corporal. Qualquer tipo de intervenção para 
modificar o peso e o estilo de vida dos pacientes deve ser 
aplicado em longo prazo. A duração deste estudo cumpre 
este critério, porém são necessários trabalhos com maior 
número de pacientes e seguimento cuidadoso dos pacientes 
para confirmar estes resultados. Outro tema que merece 
estudos adicionais são as características de aplicação da 
educação nutricional, com o objetivo de determinar a 
relação custo-benefício adequada para a prevenção.

Os autores recomendam que a educação nutricional, 
devido à sua eficácia, seja aplicada desde o início do 
tratamento com olanzapina. É possível que no futuro 
surjam questões médico-legais caso o profissional que 
prescreve esta medicação não assegure que seus pacientes 
tenham acesso a programas adequados de prevenção do 
ganho de peso. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/78937

Evidências no tratamento da 
disfunção sexual relacionada ao 
uso de antidepressivos inibidores 
seletivos da recaptação de serotonina

BJU Int 106(6):840-847, Sep 2010

Teherán, Irán
Um número significativo de pacientes tratados com 

inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS) 
apresenta disfunção sexual. Embora não existam dados 
fidedignos sobre a prevalência exata da disfunção 
sexual causada pelos ISRS, observa-se que, pelo menos, 
um terço dos homens tratados com estes fármacos 
apresenta disfunção. Como os ISRS representam 90% dos 
antidepressivos prescritos, este problema é importante. 
O comprometimento da função sexual pode ocorrer 
em qualquer fase do ciclo sexual, e causar disfunção 
erétil, retardo da ejaculação, anorgasmia e diminuição 
da libido, representando uma fonte adicional de malestar 
nos pacientes depressivos e em sua parceira, diminuindo a 
qualidade de vida e comprometendo a aderência terapêutica. 
Na realidade, 68% dos pacientes com disfunção sexual 
causada pelos ISRS abandonam o tratamento nos três 
primeiros meses.

Até o presente momento, o mecanismo exato da 
disfunção sexual causada pelos ISRS ainda é desconhecido, 
embora se aceite a participação dos sistemas serotoninérgico 
e dopaminérgico, além da acetilcolina e da noradrenalina. 
O aumento dos níveis de serotonina e sua ação sobre 
os receptores 5HT

2
 e 5HT

3
 causa inibição do sistema 

dopaminérgico, o que pode causar disfunção sexual. Entre 

as estratégias para resolver a disfunção sexual causada 
pelos ISRS, incluem-se, a redução da dose utilizada, a janela 
terapêutica, a trocado antidepressivo e a associação de outro 
fármaco. Existem poucos dados em relação a esta última 
opção. 

A bupropiona é um antidepressivo inibidor da recaptação 
de noradrenalina e dopamina que não possui efeitos 
serotoninérgicos significativos. Sua formulação de liberação 
prolongada foi aprovada pelo FDA (Food and Drug 
Administration-EUA) para o tratamento de pacientes com 
depressão maior. Este fármaco está associado com incidência 
de disfunção sexual significativamente menor do que os ISRS. 
Segundo alguns autores, o uso de bupropiona em associação 
aos ISRS diminui a incidência de disfunção sexual causada 
por estes últimos. Porém, faltam dados para uma resposta 
definitiva neste sentido.

O objetivo do presente estudo foi avaliar a segurança e 
a eficácia do tratamento adjuvante com bupropiona em 
homens com disfunção sexual causada pelos ISRS.

Foram incluídos 223 homens eutímicos com depressão 
maior em remissão e idade de 36 anos. Os pacientes estavam 
recebendo fluoxetina (37.1%), citalopram (31%), paroxetina 
(10.1%) ou sertralina (21.8%) há pelo menos seis meses. 
Nenhum dos pacientes tinha antecedente de tratamento 
farmacológico para disfunção sexual. O diagnóstico de 
depressão maior em remissão foi realizado conforme os 
critérios da quarta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico 
dos Transtornos Mentais (DSM-IV). Foram incluídos apenas 
pacientes que apresentavam disfunção sexual contínua há 
4 semanas ou mais e que tinham parceira estável do sexo 
feminino, com frequência de relações sexuais de pelo menos 
uma vez por semana. Além disso, os pacientes haviam 
solicitado tratamento para disfunção sexual.

O acompanhamento clínico foi realizado pela escala de 
avaliação de depressão de Hamilton de 17 itens (HAM-D; 17-
item Hamilton Rating Scale for Depression). Foram incluídos 
apenas pacientes com pontuação ≤ 10 nesta escala e na 
escala de ansiedade de Hamilton (HRSA; Hamilton Rating 
Scale for Anxiety) e que haviam apresentado disfunção sexual 
durante o tratamento com ISRS. A avaliação da função 
sexual foi realizada pelo Índice Internacional de Função Erétil 
(IIEF; International Index of Erectile Function). Os resultados 
deste questionário indicaram disfunção erétil em 73% 
dos pacientes, diminuição da libido em 66.1%, disfunção 
orgásmica em 51.2%, insatisfação com o ato sexual em 
49.6% e insatisfação geral em 71.4% dos pacientes.

Durante o período de rastreamento sistemático da 
disfunção sexual, foram realizados exames clínicos e 
laboratoriais, com avaliação do perfil hormonal. O estudo 
foi dividido em três etapas. A primeira etapa teve duração 
de quatro semanas, nas quais os pacientes deveriam tentar 
manter relações sexuais com frequência mínima de uma vez 
por semana. A segunda etapa durou 12 semanas e incluiu o 
período de tratamento randomizado. Finalmente, a terceira 
etapa foi composta por seguimento de duas semanas com 
o objetivo de acompanhar os paciente e avaliar a ocorrência 
de eventos adversos. Durante a fase de tratamento, os 
pacientes foram randomizados para receberem bupropiona 
de liberação prolongada 150 mg em duas doses diárias 
ou placebo. Os eventos adversos sexuais foram avaliados 
por um registro diário que os pacientes completavam. A 
avaliação principal dos participantes foi realizada pela Escala 
de Impressão Clínica Global – Função Sexual (CGI-SF; Clinical 
Global Impression Scale - Sexual Function). A avaliação 
secundária foi realizada pela IIEF e pela Escala de Experiência 
Sexual do Arizona (ASEX; Arizona Sexual Experience Scale). 
Os pacientes também foram questionados se continuariam 
com o tratamento após a finalização do estudo e foi aplicado 
o questionário Inventário de Satisfação com o Tratamento 
da Disfunção Erétil (EDITS; Erectile Dysfunction Inventory of 
Treatment Satisfaction) com o objetivo de avaliar a satisfação 
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com o tratamento da disfunção erétil. Este questionário 
possui uma versão de 5 itens para serem aplicados à parceira 
do paciente. As escalas HAMD-17 e a HRSA foram aplicadas 
durante todo o estudo para avaliar os sintomas de depressão 
e ansiedade. Também foram registradas a frequência da 
atividade sexual e a ocorrência de eventos adversos. Foram 
realizados exames físicos, eletrocardiográfico e laboratoriais 
durante o seguimento.

Foram incluídos 227 homens na análise de intenção de 
tratar. Do total, 88% dos pacientes completaram as 12 
semanas de tratamento. Não foram observadas diferenças 
entre os grupos bupropiona e placebo em relação às 
características demográficas e clínicas avaliadas no início 
do estudo. A depressão teve duração média de 2.8 anos 
e 75% dos pacientes apresentavam mais de um tipo de 
disfunção sexual. Vinte e oito pacientes abandonaram o 
estudo pela ocorrência de eventos adversos, falta de eficácia, 
falta de consentimento ou impossibilidade de seguimento. 
A disfunção erétil e a diminuição da libido ocorreram em 
77.3% e 70.1% dos pacientes, respectivamente.

Após 12 semanas de tratamento foram observadas 
diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 
na pontuação da escala CGI-SF. Também foi observado 
aumento significativo no número de pacientes que 
referiram vida sexual boa após o início do tratamento 
com bupropiona. Após as 12 semanas de tratamento com 
bupropiona observou-se redução de 42.9% na pontuação 
média da escala CGI-SF. Não houve correlação entre esta 
pontuação com a duração da disfunção sexual, o ISRS 
utilizado ou com a idade. Por outro lado, a pontuação da 
escala CGI-SF teve correlação significativa com a duração da 
depressão.

A pontuação média no questionário IIEF diminuiu 
significativamente com o uso da bupropiona, diferente 
do observado com o uso do placebo. Houve melhora 
estatisticamente significativa na capacidade de ter uma 
ereção no grupo bupropiona, em comparação ao grupo 
placebo. A bupropiona foi significativamente melhor que 
o placebo quanto à satisfação geral e o ato sexual e a na 
pontuação da escala ASEX. A pontuação da escala ASEX se 
correlacionou significativamente com a pontuação da escala 
CGI-SF. Não foram observadas diferenças entre os ISRS em 
relação à pontuação na escala ASEX, a qual diminuiu 27.9% 
no grupo bupropiona, enquanto aumentou em 0.5% no 
grupo placebo.

O tratamento com bupropiona se associou a um 
aumento significativo na pontuação do questionário EDITS 
em comparação ao uso do placebo. Os resultados do 
questionário EDITS aplicados aos pacientes se correlacionou 
significativamente com os da aplicação a suas parceiras. 
Isto indica que o aumento da satisfação ocorreu em ambos 
os indivíduos. A bupropiona se associou a uma frequência 
significativamente maior de relações sexuais por semana, 
em comparação ao placebo. Não foram observadas 
alterações significativas na pontuação da escala HAMD-17 
em ambos os grupos.

Os pacientes tratados com bupropiona apresentaram 
frequência significativamente maior de abandono do 
tratamento por ocorrência de eventos adversos em 
comparação aos pacientes que receberam placebo. Os 
eventos adversos mais frequentes com o uso da bupropiona 
foram cefaleia, rinofaringite, insônia e xerostomia. 
Nãoocorreram eventos adversos graves, nem alterações 
significativas da pressão arterial em ambos os grupos.

A administração de bupropiona é eficaz na melhora da 
disfunção sexual causada pelos ISRS. Acredita-se que a 
bupropiona possa antagonizar a estimulação dos receptores 
5HT2

 y 5HT
3
 promovida pelos ISRS e, deste modo, melhorar 

a disfunção sexual. Os resultados do presente estudo 
coincidem parcialmente com os achados de outros estudos 
sobre a eficácia da bupropiona em pacientes com disfunção 

sexual causada pelos ISRS. As diferenças existentes podem ter 
sido causadas por aspectos metodológicos.

O sildenafil é outro fármaco eficaz na melhora da função 
sexual em pacientes tratados com ISRS. Seu mecanismo de 
ação é periférico e consiste na indução do relaxamento da 
musculatura lisa dos corpos cavernosos. No entanto, até o 
momento, ainda é desconhecido o mecanismo pelo qual este 
fármaco antagoniza os efeitos adversos sexuais induzidos 
pelos ISRS em nível central.

A disfunção sexual causada pelos ISRS é difícil de tratar e 
as estratégias terapêuticas atuais sugeridas, como esperar 
a resolução espontânea ou diminuir a dose do ISRS não 
são adequadas. Este efeito adverso causa o abandono 
do tratamento antidepressivo em muitos casos, motivo 
pelo qual seu diagnóstico e tratamento oportunos são 
importantes para garantir a satisfação do paciente com 
o tratamento, a aderência terapêutica e a preservação da 
qualidade de vida. Os autores destacam a importância 
de questionar diretamente os pacientes para identificar a 
presença de disfunção sexual naqueles tratados com ISRS, 
já que geralmente, este efeito adverso não é relatado 
espontaneamente. São necessários estudos adicionais que 
permitam replicar os resultados obtidos.

A bupropiona é mais eficaz que o placebo na melhora da 
disfunção sexual causada pelos ISRS.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/136727

Uso da olanzapina em pacientes com 
transtorno bipolar

Neuropsychiatric Disease and Treatment 3(5):579-587, 2007

Columbia, EE.UU.
O transtorno bipolar (TB) é um transtorno psiquiátrico 

com prevalencia estimada em 1.6% a 3.7%, de evolução 
variável e com altas taxas de morbimortalidade. Caracteriza-
se por ciclos irregulares de mania e depressão, ou por 
episódios mistos. Devido à natureza complexa da doença, 
existem dificuldades para o diagnóstico e o tratamento do 
TB. Além disso, o TB está associado a grande repercussão 
socioeconômica, como consequência da alta taxa de 
suicídios, sintomas físicos e redução da produtividade.

Embora tenham ocorridos avanços importantes na 
abordagem farmacológica do TB, ainda não existe um 
tratamento ideal. Tanto os estabilizadores do humor como 
os antipsicóticos atípicos são mais eficazes para o controle 
da mania do que para o alívio dos síntomas depressivos. 
De acordo com as recomendações atuais, é possível 
utilizar monoterapia com antipsicóticos, estabilizadores 
do humor ou associações. Entretanto, os antipsicóticos de 
primeira geração estão relacionados com manifestações 
extrapiramidais, discinesia tardia e disfunção sexual. Além 
disso, o uso dos antipsicóticos atípicos é limitado pelo maior 
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risco de alterações metabólicas nestes pacientes, que são 
mais susceptíveis a apresentarem síndrome metabólica 
e morbimortalidade cardiovascular. Também, a falta de 
aderência terapêutica representa um problema relevante nos 
pacientes com TB.

A olanzapina foi o primeiro antipsicótico atípico 
aprovado para o tratamento da mania aguda. A olanzapina 
é o fármaco mais estudado em ensaios controlados e 
randomizados com pacientes com TB. Nesta revisão temos 
como objetivo uma atualização dos dados fornecidos por 
estes estudos.

A olanzapina é um antipsicótico de segunda geração com 
afinidade pelos receptores serotoninérgicos (5-HT

2A-C
, 3, 6, 7), 

dopaminérgicos (D1-5), muscarínicos (M1-5), adrenérgicos 
(alfa1) e histaminérgicos (H1). O efeito da olanzapina sobre 
a mania e sua ação antipsicótica são atribuídas à atividade 
antagonista sobre os receptores D

2
 y 5-HT

2A
 ao nível da via 

mesolímbica.
A olanzapina é caracterizada por propriedades 

farmacocinéticas lineares em doses de 0.5 a 20 mg. 
Além disso, o fármaco é bem absorvido por via oral, com 
níveis plasmáticos máximos atingidos após 4 a 6 horas da 
administração. A olanzapina é metabolizada, em sua maior 
parte, pela ação da isoenzima CYP1A2 do sistema enzimático 
citocromo P450, com participação, também, da isoenzima 
CYPP2D6 e outras vias metabólicas.

Os inibidores e os indutores destes sistemas enzimáticos 
podem modificar o metabolismo da olanzapina. Além disso, 
observa-se que os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos 
provenientes do tabagismo podem induzir o metabolismo 
do fármaco, sendo que o abandono do tabagismo pode se 
associar com aumento de até 1.5 vezes nos níveis plasmáticos 
da olanzapina. A principal via de eliminação destes produto é 
renal, com meia-vida de 36 horas.

A olanzapina é um fármaco eficaz que foi aprovado pelo 
FDA para o tratamento agudo e de manutenção do TB tipo 
1. Esta indicação é baseada nos resultados de diferentes 
estudos clínicos. Em um primeiro estudo, demonstrou-se a 
eficácia da olanzapina, em comparação com o placebo, no 
tratamento, em curto prazo, dos sintomas agudos de mania. 
Estes resultados foram confirmados em uma análise posterior 
de maior duração e que não permitiu o uso concomitante de 
lorazepam durante os primeiros dias do tratamento.

Em outros dois estudos, foi comparado o uso da 
olanzapina com o tratamento com ácido valproico em 
indivíduos com mania aguda ou mista. Enquanto um dos 
estudos demonstrou que a olanzapina é significativamente 
melhor que o ácido valproico na redução das manifestações 
de mania, quantificadas pela escala Young Mania Rating 
Scale (YMRS), o outro estudo não encontrou diferenças 
significativas entre os tratamentos na avaliação pela Mania 
Rating Scale. Como o ácido valproico é considerado 
tratamento de primeira escolha nos pacientes com mania, 
uma resposta equivalente já foi considerada suficiente para 
demonstrar a eficácia da olanzapina no tratamento deste 
transtorno. O lítio também é considerado tratamento de 
primeira escolha do TB, assim, os autores destacam os 
resultados de um estudo comparativo que comparou o uso 
de 10 mg diários de olanzapina com 800 mg de lítio por um 
período de 4 semanas. Não foram observadas diferenças 
entre os tratamentos, na mania aguda ou episódios bipolares 
mistos com resposta inadequada ao tratamento com lítio 
ou valproato por duas semanas. A associação de olanzapina 
foi superior à continuidade da monoterapia, de acordo com 
a avaliação pela escala YMRS e as taxas de resposta clínica. 
Neste sentido, um estudo posterior de titulação rápida 
inicial da dose em individuos com agitação aguda, o uso de 

doses altas iniciais (até 40 mg/dia nos primeiros dois dias) 
com redução posterior (30 mg/dia nos dias 3 e 4 e doses de 
5 a 20 mg/dia nas etapas seguintes), observou resultados 
significativamente superiores ao tratamento habitual 
(dose inicial de 10 mg/dia de olanzapina, inicialmente em 
associação com lorazepam, com doses de 5 a 20 mg/dia do 
antipsicótico a partir do quarto dia). Estes dados indicam que 
este uso da olanzapina pode ser útil na mania aguda, embora 
sejam necessários estudos semelhantes com a inclusão de 
pacientes com TB tipo 1.

Foram realizados quatro estudos randomizados que 
compararam a eficácia da olanzapina, em comparação ao 
placebo ou à monoterapia com lítio ou ácido valproico, assim 
como a titulação da dose, no tratamento de manutenção 
ou na prevenção das recidivas dos episódios afetivos em 
indivíduos com TB tipo 1. Nestes estudos, foram obtidos 
dados favoráveis que fundamentam o uso da olanzapina. 
No estudo mais recente, foi comparada a administração 
de olanzapina com o uso de placebo por um período de 
48 semanas; foram incluídos pacientes com TB e episódio 
de mania ou misto estabilizados com olanzapina, em uma 
etapa preliminar de desenho aberto. O uso da olanzapina 
se correlacionou com aumento significativo do tempo até 
uma recidiva, assim como com menor incidencia destes 
eventos. Em função dos resultados deste e de outros estudos, 
acredita-se haver dados suficientes para fundamentar a 
administração da olanzapina como terapia de manutenção 
para os indivíduos com TB, com maior importância na 
prevenção da mania e dos estados mistos, em comparação 
com os eventos de depressão.

Neste sentido, a quetiapina e a associação de olanzapina 
e fluoxetina (AOF) são as únicas alternativas de tratamento 
aprovadas pelo FDA para a depressão aguda bipolar. Embora 
estejam disponíveis dados sobre a eficácia da monoterapia 
com olanzapina na depressão, ela é menos eficaz que a 
AOF. Nas recomendações de 2002 da American Psychiatric 
Association, sugere-se o uso do lítio e da lamotrigina 
como tratamentos de primeira escolha nos indivíduos com 
depressão bipolar. No entanto, em um estudo randomizado 
com sete semanas de seguimento, a AOF se associou com 
melhor eficácia do que a lamotrigina, em relação ao alívio 
dos sintomas de mania e de depressão nos pacientes com TB 
tipo 1.

Deve-se assinalar que o estudo não incluiu um grupo 
placebo e que foi observada maior incidência de dislipidemia 
nos pacientes que receberam AOF; entretanto, houve maior 
proporção de comportamento autoagressivo e suicida nos 
pacientes que receberam lamotrigina.

Os pacientes com alterações psiquiátricas graves e 
permanentes apresentam maior risco de obesidade, diabetes 
e morbimortalidade cardiovascular. Entre as causas desta 
tendência estão o sedentarismo, a má alimentação, a falta 
de acesso à atenção médica e a ausencia de programas 
de exercícios. Além disso, o uso de antipsicóticos e 
estabilizadores do humor estão associados a ganho de peso, 
o qual acarreta em menor aderência terapêutica, maior 
probabilidade de recidivas e pior prognóstico.

A clozapina e a olanzapina estão associadas a maior risco 
de ganho de peso clinicamente significativo, em comparação 
com os demais antipsicóticos atípicos. Além disso, os 
antipsicóticos atípicos estão associados com alterações 
do metabolismo da glicose e dos lípides. Em comparação 
aos outros antipsicóticos, a olanzapina está associada a 
maior risco de dislipidemia e ganho de peso. Em estudos 
controlados, observou-se maior incidência de aumento 
das transaminases hepáticas, em comparação ao placebo, 
embora estes valores tenham retornado aos níveis normais 
após a suspensão do fármaco. Em contrapartida, os sintomas 
extrapiramidais são infrequentes e apresentam incidencia 
semelhante com o uso de olanzapina, lítio ou ácido valproico, 
sendo maior nos pacientes que utilizam haloperidol. 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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Também, os antipsicóticos atípicos estão associados a 
menor risco de discinesia tardia do que os antipsicóticos 
convencionais.

O objetivo em longo prazo do tratamento do TB é a 
remissão e a recuperação, com melhora da qualidade de 
vida; assim, o tratamento deve focar no bem estar físico, 
emocional, laboral e social. Entre os estudos que avaliaram 
a qualidade de vida dos pacientes com TB tratados com 
olanzapina, destaca-se um estudo que incluiu indivíduos 
com episódios de mania ou mistos e que teve 49 semanas 
de duração. Com o uso de escalas validadas, observou-se 
melhora do funcionamento físico nos pacientes tratados 
do que nos que receberam placebo. Do mesmo modo, 
correlacionando a melhora nas escalas de qualidade de vida 
com a YMRS, observou-se que a olanzapina está associada 
com melhora da funcionalidade. Em outros estudos, a 
associação da olanzapina ao tratamento com lítio ou ácido 
valproico promoveu melhora na pontuação da escala YMRS 
e dos questionários validados para avaliação da qualidade de 
vida. Assim, conclui-se que a olanzapina está associada com 
alívio dos sintomas e melhora do funcionamento social e da 
qualidade de vida.

Deve-se lembrar que os indivíduos com atitudes negativas 
em relação ao tratamento (como conseqüência da doença 
e dos efeitos adversos) apresentam maior risco de não 
aderência terapêutica. A má aderência terapêutica é 
frequente nos pacientes com TB e pode se asociar com 
recidivas e internações. Entre os fatores de risco para a menor 
aderência terapêutica destacam-se o abuso de substancias, 
o baixo comprometimento familiar e a má relação médico-
paciente.

Como estratégias para melhorar a aderência, estão o 
estímulo para participação em programas psicoeducativos, 
o tratamento do abuso de substâncias quando presente 
e a melhora na relação médico paciente e da participação 
familiar.

A maioria dos estudos publicados sobre a olanzapina 
se concentrou na eficácia e na segurança, assim como em 
parâmetros de qualidade de vida. São necessários novos 
estudos controlados e com poder estatístico para se chegar 
a conclusões definitivas. A abordagem multimodal, na 
qual estão incluídas mudanças do estilo de vida, poderia 
melhorar a aderência terapêutica. Destaca-se a importância 
de considerar o perfil de efeitos adversos para pesar as 
vantagens e desvantagens do tratamento farmacológico dos 
pacientes com TB.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/134513

Vantagens da bupropiona de 
liberação prolongada em pacientes 
obesos com sintomas de depressão

Obesity Research 10(10):1049-1056, Oct 2012

Slidell, EE.UU.
A depressão é mais frequente entre indivíduos obesos 

que procuram tratamento para perda de peso do que 
na população geral e nos obesos que não procuram 
tratamento. Embora até o momento não existam dados 
suficientes sobre a relação causal entre obesidade e 
depressão, recomenda-se que todos os profissionais 
de saúde que atendam indivíduos obesos pesquisem a 
presença de sintomas de depressão nestes pacientes.

A bupropiona de liberação prolongada (SR) é um 
inibidor da recaptação de noradrenalina e dopamina. É 
indicada para pacientes com depressão ou para facilitar a 
interrupção do tabagismo. A bupropiona também serviría 
como adjuvante terapêutico nos pacientes não depressivos 

que estão em tratamento nutricional para perda de peso, já 
que seu uso em pacientes com depressão e sobrepeso ou 
obesidade se associou à perda de peso.

Este é um estudo randomizado, duplo-cego e controlado 
com placebo que teve como objetivo avaliar a eficácia e 
a tolerância da bupropiona SR sobre a perda de peso e a 
melhora dos síntomas depressivos em pacientes obesos com 
depressão subclínica.

Foram incluídos pacientes adultos de ambos os sexos 
com índice de massa corpórea (IMC) entre 30 e 44 kg/m2 e 
com pontuação de 10 a 30 no Inventário de Depressão de 
Beck (BDI-II; Beck Depression Inventory). Foram excluídos 
os pacientes que reuniam os criterios para o diagnóstico de 
transtorno depressivo maior conforme a quarta edição do 
Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais 
(DSM-IV).

Após consulta de triagem sistemática, era realizado 
um período de avaliação inicial de duas semanas e uma 
fase duplo-cega com 26 semanas de duração. A triagem 
sistemática foi realizada mediante história clínica, exame 
físico e exames laboratoriais. A avaliação inicial teve como 
objetivo estabilizar os sintomas depressivos e avaliar a 
disposição do paciente em aderir ao tratamento. Após 
completar este período de duas semanas, foram incluídos 
na fase duplo-cega os pacientes que fizeram uso de pelo 
menos 75% dos comprimidos indicados, com pontuação de 
10 a 30 no BDI-II e que não apresentaram mudança maior 
que 50% na pontuação em comparação com a observada 
na triagem.

Os pacientes foram randomizados para receberem 
bupropiona SR 300 mg/dia ou placebo, em associação 
com uma dieta discretamente hipocalórica, cuja adesão 
foi incentivada durante o estudo. Nos pacientes que 
apresentaram perda de peso menor que 5% após 12 
semanas de seguimento a dose da bupropiona foi 
aumentada para 400 mg/dia. Os desfechos principais 
de eficácia avaliados foram: perda de peso média e 
porcentagem de pacientes que apresentaram diminuição 
de 50% ou mais na pontuação do BDI-II após 26 semanas 
de seguimento. Os desfechos secundários foram a 
porcentagem de variação do peso e a proporção de 
pacientes que perderam entre 5 e 10% do peso corpóreo. 
Também foi analisada a mudança na pontuação da 
escala Hunger and Craving Visual Analogue Scale (Escala 
Analógica Visual de Apetite e Desejo), com o objetivo de 
avaliar diferentes domínios relacionados com a fome e a 
vontade de ingerir alimentos. Finalmente, também foram 
avaliadas as mudanças nos perfis lipídico e glicêmico. A 
segurança do tratamento foi avaliada conforme a incidência 
de efeitos adversos.

Todos os dados foram objetivos em cada consulta, junto 
com a avaliação dos sinais vitais.

Foram incluídos 422 pacientes, dos quais 213 receberam 
bupropiona SR e 209 receberam placebo. Deste total, 195 
pacientes do grupo bupropiona SR e 191 do grupo placebo 
receberam pelo menos uma dose da mediação e foram 
avaliados pelo menos uma vez após o início do estudo. 
Assim, a população total com intenção de tratar analisada 
foi de 386 indivíduos. A maioria dos pacientes incluídos era 
do sexo feminino e de origem caucasiana; a média de idade 
foi de 45 anos e 25% tinha antecedentes com depressão 
maior. Não foram observadas diferenças significativas entre 
os grupos quanto ao peso corpóreo, IMC e pontuação do 
BDI-II no início do estudo.

Aderência terapêutica foi observada em 94% dos 
pacientes e 229 deles completaram o estudo. A suspensão 
do tratamento ocorreu principalmente por falta de 
aderência e pela impossibilidad de seguimento clínico.

Não foi observada mudança do peso corpóreo durante 
as duas primeiras semanas do estudo. A redução média 
do peso corpóreo durante a fase de tratamento duplo-
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cego foi significativamente maior nos pacientes tratados 
com bupropiona SR do que nos indivíduos que receberam 
placebo. Esta superioridade foi verificada em todas as 
consultas, tanto na população com intenção de tratar, 
como na população que completou o estudo. Após seis 
meses de tratamento, analisando a população com intenção 
de tratar, a perda média de peso foi de 4.4 kg com o uso 
da bupropiona SR. Por outro lado, o uso do placebo se 
associou com perda ponderal de 1.7 kg.

Quanto à população de pacientes que completaram 
o estudo, a perda de peso com o uso de bupropiona 
SR e placebo foi de 5.8 e 2.8 kg, respectivamente. A 
administração de 400 mg/dia de bupropiona SR ou  
placebo a partir da 12ª semana do estudo ocorreu em 
40% da população com intenção de tratar randomizada 
para bupropiona SR e em 54% daqueles randomizados 
para placebo. A partir da 12ª semana até o final do  
seguimento, os pacientes que receberam bupropiona 
SR perderam 0.5 kg de peso, enquanto que aqueles 
que receberam placebo ganharam 0.1 kg. No total do 
seguimento, observou-se redução média de peso de                                       
2.5 kg nos pacientes que receberam 400 mg de 
bupropiona SR e de 0.8 kg nos pacientes que receberam 
400 mg de placebo.

A perda de 5% ou mais de peso foi significativamente 
mais frequente nos pacientes do grupo bupropiona SR 
em comparação com os indivíduos do grupo placebo. Na 
população com intenção de tratar, a perda de pelo menos 
5% de peso ocorreu em 40% e em 16% dos pacientes que 
receberam bupropiona ou placebo, respectivamente.

Considerando a população dos indivíduos que 
completaram o estudo, estas porcentagens foram de 57% e 
28%, respectivamente.

A perda de 10% ou mais de peso foi significativamente 
mais frequente com o uso da bupropiona SR, tanto na 
população com intenção de tratar como naquela que 
completou o estudo. Na 26ª semana, 11% do grupo 
bupropiona SR e 4% do grupo placebo da população com 
intenção de tratar tiveram redução de 10% ou mais do 
peso. Entre os pacientes que completaram o estudo, estas 
porcentagens foram de 17% e 7%, nos grupos bupropiona 
e placebo, respectivamente.

A pontuação média inicial do BDI-II foi de 15.2 no grupo 
bupropiona SR e de 15.1 no grupo placebo. Este resultado 
coincide com a presença de sintomas depressivos leves. 
As pontuações diminuíram ao longo do seguimento, 
porém não foi observada diferença significativa entre os 
grupos em relação à mudança na pontuação do BDI-II. 
Também não foram encontradas diferenças significativas 
ao considerar a porcentagem de pacientes com redução de 
50% ou mais nesta pontuação. Entretanto, ao analisar o 
grupo de pacientes com antecedente de depressão maior, 
observou-se superioridade significativa da bupropiona 
SR na redução da pontuação da BDI-II. Por outro lado, 
não foram observadas diferenças significativas entre os 
tratamentos no grupo de indivíduos sem antecedente de 
depressão maior.

Não foi observada correlação significativa entre o IMC 
e a pontuação do BDI-II no início do estudo. No entanto, 
redução maior ou igual a 50% na pontuação da BDI-II se 
correlacionou significativamente com a redução de pelo 
menos 5% do peso inicial, independente da administração 
de bupropiona SR ou placebo. Especificamente, a 

probabilidade de resposta antidepressiva foi maior nos 
pacientes que reduziram o peso em 5% ou mais do 
que naqueles que não atingiram esta redução. Entre os 
indivíduos com antecedente de depressão maior, o uso 
de bupropiona SR se associou significativamente com a 
resposta antidepressiva, independente da redução do peso. 
Nesse caso, o antecedente de depressão maior aumentou 
a probabilidade de resposta antidepressiva com o uso da 
bupropiona SR em comparação com aqueles que utilizaram 
placebo.

O tratamento com bupropiona se associou a redução 
significativa do apetite e da vontade de comer em 
comparação com o uso de placebo. A bupropiona também 
se associou com diminuição significativa maior dos níveis 
de colesterol total e do LDL-colesterol em comparação 
ao placebo; os demais parâmetros laboratoriais avaliados 
não diferiram significativamente entre os grupos. Os 
sinais vitais não se modificaram significativamente com a 
administração de bupropiona SR ou placebo. No entanto, 
o uso de bupropiona SR se associou com aumento discreto 
da pressão arterial diastólica e da frequência cardíaca. Os 
tratamentos tiveram perfil semelhante de tolerância, com 
exceção da xerostomia, que foi mais frequente com o uso 
da bupropiona SR. Os efeitos adversos mais frequentes 
foram infecções virais e insônia. Um paciente apresentou 
convulsão, que foi considerada relacionada ao uso da 
bupropiona SR. O quadro se resolveu sem sequelas e o 
paciente apresentou opioides na urina.

A administração de bupropiona SR associada à dieta 
hipocalórica foi mais eficaz do que o placebo associado 
à dieta hipocalórica na redução do peso em pacientes 
com obesidade e sintomas de depressão. Estes achados 
coincidem com os encontrados em outros estudos sobre a 
facilitação da perda ponderal com o uso de bupropiona SR 
em indivíduos obesos, independe da presença de depressão. 
Até o presente momento, o mecanismo responsável pela 
perda de peso associada à bupropiona SR é desconhecido. 
A este respeito, os autores destacam que a noradrenalina 
e a dopamina estão envolvidas nos mecanismos de ingesta 
excessiva de alimentos.

A bupropiona SR é um antidepressivo eficaz. A melhora 
dos sintomas depressivos observada neste estudo ocorreu 
em ambos os grupos, o que indica sua possível associação 
com a perda de peso.

Ou seja, existiriam sintomas depressivos secundários 
à obesidade. A melhor reposta da bupropiona SR nos 
pacientes com antecedente de depressão maior pode estar 
relacionada com características biológicas particulares deste 
subgrupo de pacientes. Assim como em estudos prévios, 
a tolerância ao tratamento com bupropiona SR foi boa. 
Também, o uso da bupropiona SR se associou com melhora 
do perfil lipídico. São necessários estudos adicionais sobre 
o uso da bupropiona SR em pacientes com obesidade e 
sintomas de depressão.

A bupropiona de liberação prolongada é um 
antidepressivo inibidor da recaptação de noradrenalina e 
dopamina. Aos seus benefícios em pacientes com depressão 
clínica ou subclínica, se soma a facilitação da perda de peso. 
Esta pode ser uma vantagem importante nos pacientes 
obesos, especialmente quando consideramos a associação 
frequente de depressão e obesidade.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/136558


