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Introdução
O transtorno bipolar tipo II (TAB II) é duas a três ve-

zes mais prevalente do que o transtorno bipolar tipo I 
(TAB I) que está associado com elevado prejuízo fun-
cional e elevadas taxas de comorbidade e mortalidade 
com grande impacto na qualidade de vida dos pacien-
tes. No entanto, apesar de sua prevalência e morbida-
de significativas, as características e o tratamento do 
TAB II ainda não foram bem estudados como no TAB I.1-3 
O diagnóstico do TAB I requer a presença de um epi-
sódio maníaco, com ou sem uma história de episódios 
depressivos maiores, enquanto o TAB II requer pelo 
menos um episódio de hipomania e um episódio de-
pressivo maior.4 

Tipicamente episódios depressivos no TAB excedem 
os episódios de mania ou hipomania, tanto na duração 
quanto na frequência, tanto no TAB I quanto no TAB II, 
sendo que no TAB II os episódios de elevação do hu-
mor (hipomania) geralmente passam despercebidos, e 
a regra é que o paciente se apresente para atendimen-
to relatando depressão, o que dificulta o diagnóstico.5

Hipomania ocorre em aproximadamente 12% dos 
indivíduos que tinham um diagnóstico de transtorno 
depressivo maior (TDM). O erro no diagnóstico de 
TDM ao invés de TAB pode levar ao início de um trata-
mento inadequado,6 como descrito neste caso clínico. 
O uso de antidepressivos em pacientes com depressão 
bipolar está associado as elevadas taxas de oscilação 
de humor para mania ou hipomania, bem como osci-
lação rápida ou ocorrência de características mistas de 
polaridade oposta.7

Existem poucos estudos sobre a eficácia e segurança 
dos tratamentos farmacológicos no TAB II. Como re-

sultado, são limitadas as recomendações em diretrizes 
sobre o tratamento da depressão no TAB II.8-10 O foco 
principal do tratamento de manutenção no TAB II é a 
prevenção de novos episódios depressivos. Assim, as 
últimas diretrizes recomendam o uso de quetiapina 
como medicamento de primeira linha, em casos em 
que esse tratamento não seja suficiente, o uso de me-
dicamentos como o divalproato de sódio de liberação 
prolongada está recomendado10 (Figura 1).

Primeira linha: Quetiapina, quetiapina XR

Segunda linha: Lítio, lamotrigina, divalproato, lítio ou divalproato + antide-
pressivos, lítio + divalproato, antipsicóticos atípicos + antidepressivos

Terceira linha: Monoterapia com antidepressivos (inicialmente para aque-
les com hipomonia infrequente), alternar o antidepressivo, quetiapiana  
+ lamotrigina, ECT adjuvante, NAC adjuvante, T3 adjuvante

Não recomendado: Ver antidepressivos nas recomendações de monote-
rapia com antidepressivos

Figura 1. Recomendações do tratamento farmacológico do episódio de-
pressivo no transtorno afetivo bipolar tipo II.10

ECT, eletroconvulsoterapia; NAC, N-acetilcisteína; T3, triiodotironina

Descrição do caso
Identificação

FPA, 46 anos, sexo feminino, branca, ensino supe-
rior completo (administração de empresas), casada, 
dois filhos (17 anos, sexo masculino e 10 anos, sexo 
feminino), natural e procedente de São Paulo, religião 
católica não praticante.

Queixa e duração
Episódios de depressão há 20 anos com diagnóstico 

de transtorno bipolar recente.

História da doença atual
Paciente vem à consulta acompanhada da irmã 

desejando uma segunda opinião sobre o diagnósti-
co e o tratamento instituído recentemente para sua 
depressão. Relata que apresentou primeiro o episó-
dio depressivo por volta dos 25 anos, três meses após 
o parto do primeiro filho, episódio este caracteriza-
do por melancolia grave e com ideação suicida. Na 
ocasião fez uso de sertralina com remissão completa 
do quadro na dose 200 mg/dia. Após quatro meses 
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de tratamento e três meses sem sintomas, voltou a 
apresentar sintomatologia depressiva como se tivesse 
perdido o efeito do remédio, apesar do uso correto. O 
médico optou pela troca da medicação para venlafaxi-
na, com progressão da dose até 300 mg/dia, medi-
cação que diz ter resolvido os sintomas de depressão. 
A irmã relata ter observado um padrão estranho no 
comportamento da paciente, que passou a ficar mui-
to sensível às coisas do dia-a-dia e quando acontecia 
algo ruim na família, como adoecimento de algum fa-
miliar ou alguma notícia negativa, era profundamente 
afetada, deprimia e era tomada por tristeza anormal, 
com discurso de ruína e desvalia, se isolava, ficava de 
cama, não comparecia ao trabalho por semanas, pa-
rava de se alimentar e de conversar com todos. Esse 
estado durava cerca de uma a duas semanas até que, 
de um dia para o outro, FPA acordava sentindo-se re-
vigorada, animada, com energia, disposta, otimista, 
como se estivesse recuperada de alguma “gripe”. Nas 
semanas subsequentes ficava animada, voltava a fa-
lar com os familiares e os amigos, sentia um desejo 
intenso de ligar para parentes distantes e se tornou 
”workalholic”. Ficava até mais tarde no trabalho, 
dizia sentir que “era preciso correr atrás do tempo 
perdido com a depressão”. Negou gastos ou ingestão 
de bebidas, mas visivelmente fazia mais uso de ciga-
rro nestas épocas “para cima”. Dizia que era comum 
nestes períodos ficar acordada até por volta de três 
horas da manhã, organizando planilhas do trabalho 
apesar de ter que acordar às seis da manhã para ir tra-
balhar. Apesar de dormir menos que o habitual não 
se sentia cansada ou com necessidade de sono no dia 
seguinte. Este estado “para cima” durava uma sema-
na e, bastava ocorrer algo ruim para que ela voltasse 
a deprimir novamente. Procurou seu psiquiatra, que 
propôs a combinação de venlafaxina 300 mg/dia com 
mirtazapina 30 mg/dia com a hipótese de a depressão 
estar voltando rápido. Nada mudou nos quatro meses 
seguintes, permanecendo no mesmo padrão de pe-
ríodos com depressão e períodos bem ativa ou “para 
cima”. Os familiares pediram a um psiquiatra amigo 
da família para avaliar o caso, quando então foi rea-
lizado o diagnóstico de transtorno bipolar tipo II pelo 
padrão característico de hipomanias entre os episódios 
depressivos.

Foi sugerida a troca dos antidepressivos por quetia-
pina na dose de 300 mg/dia. Veio à consulta fazendo 
uso do estabilizador antipsicótico quetiapina na dose 
de 300 mg/dia há seis meses e com um relato de que 
não acreditava ter transtorno bipolar porque só se sen-
tia deprimida, nunca ficou eufórica e que depois da 
troca dos remédios houve sim uma melhora dos perío-
dos que fica sem depressão, mas ainda tem voltado a 
deprimir depois de um tempo bem. Após esse período, 
FPA relata ter ficado deprimida por duas ou três sema-
nas e passar um período de dois ou três meses sem de-
pressão, mas volta a deprimir “com notícias ruins”. A 
irmã notou que nos períodos sem depressão não tem 
ficado tão ativa e tão resolutiva como ficava antes.

Antecedentes familiares
•	TAB I: avô materna (cometeu suicídio aos 40 anos).
•	TDM: irmã (47 anos), mãe (78 anos) e irmão (37 anos).
•	Suicídio consumado pela irmã aos 40 anos de idade.

Antecedentes pessoais
•	Tabagismo cerca de 1 maço por dia há 10 anos.
•	nxaqueca desde os 15 anos.
•	Sedentarismo.

Conduta
Foi esclarecido à paciente que seu diagnóstico é  

TAB II, que difere do quadro clássico (TAB I) pelo fato de 
não apresentar manias completas, mas períodos de ele-
vação do humor/energia, atividade e impulsividade que 
configuram hipomanias, além da presença de marcado-
res de bipolaridade como história familiar positiva para 
TAB e depressão de início no pós-parto. Foi proposta 
associação de um segundo estabilizador de humor, o 
divalproato de sódio ER 500 mg/dia com a finalidade de 
impedir a oscilação do humor e o padrão de ciclagem 
com hipomanias e depressões subsequentes. Após um 
ano de seguimento, a paciente não apresentou mais 
oscilações do humor e permanece sem depressão ou 
episódios de hipomanias até o presente momento.

Discussão
Foi apresentado um caso clínico de uma paciente 

com primeiro episódio depressivo no pós-parto e com 
importante carga familiar de transtornos do humor 
que, após um primeiro diagnóstico de depressão uni-
polar recorrente, foi corretamente diagnosticada como 
portadora de TAB II, posterior a correta caracterização 
da ocorrência de hipomanias subdiagnosticadas entre 
os episódios depressivos. Com o diagnóstico correto 
de TAB II, foi utilizado um tratamento de primeira lin-
ha para o TAB II com monoterapia, com quetiapina 
em 300 mg/dia, que não foi suficiente para prevenir 
a ocorrência de novos episódios depressivos. Somente 
depois da associação de um segundo estabilizador de 
humor, no caso o divalproato de sódio de liberação 
prolongada na dose de 500 mg/dia, foi observada 
uma melhor estabilização da doença.

Embora as diretrizes de tratamento para o TAB II se-
jam escassas, a maioria das evidências para o TAB I 
têm sido também utilizadas com sucesso para o TAB II. 
No caso descrito, podemos observar um padrão claro 
de recorrência depressiva, não por se tratar de uma 
depressão unipolar recorrente, mas em virtude da oco-
rrência de episódios de hipomania não diagnosticados 
entre as depressões, o que confere ao quadro a prin-
cipal característica dos transtornos bipolares –ciclos ou 
recorrência associada a ocorrência de episódios de hu-
mor de polaridade oposta, em alguns dos ciclos. A ad-
ministração de quetiapina foi suficiente para o trata-
mento da depressão e aumentou o intervalo entre os 
ciclos, mas somente após a associação do divalproato 
de sódio de liberação prolongada, a recorrência da 
doença foi controlada.

Los autores no manifiestan conflictos de interés
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Introdução
Quando utilizamos o termo cefaleia –a popular dor 

de cabeça–, estamos nos referindo a uma miscelânea 
de apresentações dolorosas com características clíni-
cas e fisiopatológicas bastante distintas, com conse-
quente variabilidade na condução terapêutica. Ainda 
que a correta identificação e classificação seja ponto 
comum ao tratamento efetivo dessas entidades, em 
linhas gerais podemos pensar o planejamento do cui-
dado segundo duas vertentes: a) tratamento abortivo 
e b) tratamento profilático. O tratamento abortivo é 
aquele que visa a cessar as crises agudas.

A partir do momento em que a cefaleia passa a ser 
um fator de peso decisivo na qualidade de vida do 
paciente, devemos nos esforçar para oferecer a ele a 
solução mais eficaz, simples e segura do ponto de vista 
do conforto. A palavra profilaxia vem do grego (pro 
= antes; phylaxys = guarda, proteção; portanto “pro-
teção antecipada”), e nos salta à memória sempre que 
um paciente parece cruzar a fronteira em que as crises 
de dor são uma queixa importante e deletéria no seu 
cotidiano. Para instituir um plano de profilaxia, preci-
samos conhecer diferentes opções terapêuticas, por-
que cada uma delas se adequará mais a um perfil de 
paciente e de cefaleia. Alguns critérios foram estabe-
lecidos para dar respaldo ao tratamento profilático da 
migrânea com ou sem aura (Critérios diagnósticos da 
migrânea sem aura: a) pelo menos cinco crises preen-
chendo os critérios de b a d; b) cefaleia com duração 
de quatro a 72 horas [sem tratamento ou com trata-
mento ineficaz]; c) a cefaleia preenche ao menos duas 
das seguintes características: localização unilateral; ca-
ráter pulsátil; intensidade moderada ou forte; dor exa-
cerbada por atividades físicas ou que leve o indivíduo a 

evitar ações rotineiras [por exemplo: caminhar ou subir 
escadas]; d) durante a cefaleia, ocorrência de pelo me-
nos um destes sintomas: náusea e vômitos; fotofobia e 
“fonofobia”. Critérios diagnósticos da migrânea com 
aura: a) pelo menos duas crises preenchendo o crité-
rio b; b) aura de migrânea preenchendo os critérios B 
e C para uma das subformas abaixo: aura típica com 
cefaleia; aura típica sem cefaleia; c) dor não atribuída 
a outro transtorno).1 Entre eles podemos citar quadros 
migranosos que acompanhem as seguintes caracterís-
ticas: frequência das crises (em geral quando há três 
crises por mês ou mais); grau de incapacidade impor-
tante (pessoal, familiar, social e produtiva); falência da 
medicação abortiva: ineficácia, uso abusivo ou exces-
sivo e/ou intolerância; subtipos especiais de migrânea: 
basilar, hemiplégica, com aura prolongada, com auras 
frequentes e atípicas e infarto migranoso; ineficácia da 
profilaxia não farmacológica, quando tiver sido essa a 
preferência inicial do paciente.2

Sempre que instituímos um tratamento profilático, 
devemos monitorar os efeitos colaterais relacionados 
a ele e a satisfação do paciente com a nova terapia. 
O objetivo é reduzir a frequência, a severidade e/ou a 
duração dos quadros migranosos, além disso, o trata-
mento pode agir sinergicamente e aumentar a eficácia 
dos medicamentos abortivos utilizados para as crises 
residuais. Melhorar a funcionalidade do indivíduo ou 
reduzir a restrição às atividades rotineiras também é 
papel primário desse tratamento. Há evidências de 
que, quando não tratadas eficazmente, migrâneas 
episódicas podem se transformar em migrâneas crôni-
cas (cefaleia crônica: a) refere-se à cefaleia que persis-
te por um período de tempo superior a três meses do 
evento ou da resolução do processo que a originou; 
b) designa cefaleia que perdura por um período de 
tempo maior que o convencionado para categorizar 
uma cefaleia como episódica; c) quando a cefaleia está 
presente em quinze ou mais dias por mês, por mais 
de três meses. Essa é a acepção do termo crônica em 
migrânea crônica).

Assim sendo, a profilaxia pode impedir que essa 
transformação aconteça. Para ilustrar a utilização da 
profilaxia em cefaleia e dos fármacos associados, dis-
cutiremos um caso clínico baseado em um paciente 
real.
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Relato de caso
Paciente feminina, CMG, 34 anos, dois filhos, ar-

quiteta, casada, 1.58 metro de altura, 52 quilos, IMC: 
20.3, iniciou a procura para o tratamento de cefaleia 
aos 27 anos. Na época, relatou que sofria de dois 
padrões de cefaleia, um de forte intensidade, asso-
ciado ao período menstrual, e o outro mais fraco, 
de caráter esporádico. Descrevia-os como latejantes, 
com a dor evoluindo progressivamente ao longo de 
uma ou duas horas. Tinham aura discreta na forma 
de sintomas visuais e parestesias de regressão espon-
tânea. As dores se reduziam ao repouso absoluto e, 
quando mais intensas, geravam quadros de vômito. 
Repetiam-se ao longo de dois ou três dias próximo da 
sua menstruação, além de seis a oito crises esporádi-
cas por mês.

A paciente utilizava por conta própria analgésicos 
simples e formulações com dipirona, orfenadrina, iso-
metepteno, cafeína e paracetamol.

Conduziu seu tratamento dessa forma errática des-
de o início da adolescência, porém passou a obter res-
postas cada vez menores ao uso dessas medicações. 
Nos períodos perimenstruais, apresentava dores mais 
incapacitantes, o que lhe retirava qualquer possibilida-
de de manter suas atividades.

Durante as primeiras consultas, em que foram deter-
minados o caráter de migrânea com aura e o caminho 
progressivo para o uso abusivo de analgésicos, opta-
mos por iniciar o tratamento profilático com topirama-
to (50 mg), suspender o uso de analgésicos e orientar 
a administração de sumatriptano 25 mg + naproxeno 
500 mg via oral para tratar as agudizações. Posterior-
mente, a indicação foi ajustada para sumatriptano  
50 mg + naproxeno 500 mg. 

Nos retornos realizados nos meses subsequentes, a 
paciente relatou a melhora dos sintomas migranosos, 
porém, dado o uso de triptanos de resgate cerca de 
duas vezes por semana, em média, teve a dose de to-
piramato elevada para 100 mg/dia e, no terceiro mês, 
para 150 mg/dia. 

Com essa dosagem, apresentava melhor controle 
das crises (utilizava triptanos de duas a três vezes por 
mês), mas também havia perdido cerca de 6 quilos, 
chegando ao novo IMC de 17.6.

Dado o controle inadequado das crises associado à 
perda de peso importante em três meses, optamos por 
alterar a classe de medicação profilática da paciente. 
Como ela relatava usar DIU + condom, pela falta de 
vontade reprodutiva, o divalproato surgiu como im-
portante candidato para o controle profilático. Reali-
zamos provas hepáticas e iniciamos o divalproato (na 
formulação ER [liberação prolongada]) 500 mg uma 
vez ao dia na primeira semana, aumentando a dose 
para até 1500 mg/dia ao final do terceiro mês. Nes-
te período, a paciente realizou um diário de cefaleia, 
no qual mostrava não mais do que dois episódios de 
migrânea com aura durante o mês, nenhum deles in-
capacitante; ela já havia recuperado 4 quilos, aproxi-
mando-se do seu IMC inicial. 

Depois de manter esse padrão de controle por cerca 
de quatro meses, validado como muito satisfatório na 
autoavaliação da paciente, realizamos a redução do 
divalproato para 1000 mg/dia. Essa redução não levou 
ao aumento do número ou da intensidade de migrâ-
nea.

Discussão
Tendo como base o caso acima, podemos discutir 

alguns pontos bastante recorrentes quando avaliamos 
um paciente com cefaleias primárias costumeiras.

Aproximadamente 50% das pessoas com cefaleia 
se automedicam. Essa é uma descrição comum entre 
os pacientes que procuram atenção especializada em 
cefaleia. Trata-se de um panorama que em geral con-
tribui para a piora dos sintomas a longo prazo, para 
o retardo no correto diagnóstico e para o aumento 
da incidência de cefaleias transformadas em crônicas.3

Infelizmente, cerca de metade dos homens e cerca 
de um terço das mulheres que preencheriam critérios 
para tratamento profilático de migrânea não recebem 
tais medicações.4

Quando um tratamento profilático falha, como 
ocorreu no descrito acima, sugere-se a troca de classe 
farmacológica para a próxima proposta terapêutica. 
Não dispomos de guidelines que indiquem qual a se-
quência correta de classes que deve ser escalonada.5 
Portanto, essa decisão depende de inúmeros fatores, 
como custo, efeitos colaterais, tolerância e real adesão 
do paciente. Neste caso abordado, pudemos observar 
que o topiramato não apresentou a eficácia desejada, 
além de provocar uma perda de peso importante.

A escolha do divalproato de sódio se alinha muito 
bem a pacientes que não têm desejo reprodutivo, pos-
suem baixo IMC ou não querem reduzir o peso e que 
apresentem comorbidades como a síndrome das per-
nas inquietas ou até mesmo epilepsia. Recentemente, 
uma metanálise mostrou que o valproato/divalproato 
foi mais efetivo que o placebo em todos os desfechos 
citados, quando se avaliava a redução de ao menos 
50% das cefaleias episódicas: em quatro semanas de 
tratamento, standarized mean difference (SMD): -2.57 
(-4.2; -1.03); em oito semanas, SMD: -1.48 (-2.2; 
-0.76); em doze semanas, SMD: -1.5 (-2.1 ; -0.8).6

Devemos notar também que a escolha de doses bai-
xas para a introdução da terapêutica previne efeitos 
colaterais desnecessários. Os efeitos protetores podem 
demorar cerca de quatro semanas para se estabelecer, 
desenvolvendo estabilidade em até três meses. Quan-
do o tratamento se torna bastante eficaz, pode-se 
tentar reduzir a dose para níveis menores. Boa parte 
dos pacientes pode se manter em estado de alívio das 
exacerbações com doses menores do que aquelas que 
foram necessárias para estabelecer o controle inicial.7

Os valproatos são teratogênicos e podem causar 
danos hepáticos, especialmente nos extremos de ida-
de ou em pacientes com disfunção hepática prévia. 
Devem-se considerar a monitorização laboratorial e a 
adoção de método contraceptivo durante seu uso.8

La autora no manifiesta conflictos de interés

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2017
www.siicsalud.com
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Particularidades da depressão em 
idosos

Dr. Omar Jaluul. Médico assistente do serviço de 
geriatria do Hospital das Clínicas da FMUSP. Geriatra do 
Instituto de Geriatria e Gerontologia do Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz, São Paulo, Brasil.

São Paulo, Brasil.
A depressão na população idosa é um sério problema de 

saúde frequentemente associado a um prejuízo funcional e 
a importante comprometimento da saúde física. Trata-se de 
uma condição relativamente comum, com curso crônico e 
recorrente.

A prevalência anual de depressão na população geral 
varia de 3% a 11%, sendo que em populações específicas, 
como pacientes com acidente vascular encefálico recente, 
pode chegar a 33%; em pacientes com câncer, pode 
atingir até 47% e variar de 22% a 33% em pacientes 
hospitalizados. A prevalência de depressão em idosos de 
comunidade é estimada em 4.4% no sexo feminino e 2.7% 
no sexo masculino.1,2

Na prática clínica diária, vemos comumente os pacientes 
idosos sendo subdiagnosticados nos quadros de depressão, 
principalmente porque apresentam muitos sintomas que 
somatizam doenças normalmente incidentes nessa faixa 
etária, além de apresentar sintomas erroneamente admitidos 
como parte do processo natural do envelhecimento 
(senescência). Exemplo disso são os familiares que 
acompanham o idoso na consulta queixando-se de que 
ele está irritado, impaciente, sem vontade de sair ou de 
se relacionar com os próprios membros da família. Na 
visão desses familiares, isso se deve ao próprio processo 
de envelhecimento (“Ficou velho, ficou chato”), mas na 
verdade são sintomas que indicam que algo não está bem.

Também deparamos com frequência com alterações do 
sono-vigília, diminuição de concentração, cansaço, falta de 
energia, dores que não correspondem com os achados de 
exames complementares, desconforto abdominal, tremores, 
tonturas e alterações sexuais. Nos jovens, que normalmente 
são menos complexos do ponto de vista clínico, esses 
sintomas seriam facilmente descartados como problemas 
físicos, diferentemente do que ocorre com os idosos, 
por sua maior heterogeneidade e pela possibilidade de 
doenças associadas. Nesse caso, o diagnóstico e também o 
tratamento são mais difíceis.3

Temos ainda subtipos de apresentação de depressão, 
por exemplo a melancólica, a psicótica e a atípica. Outra 
situação cada vez mais frequente e que tende a aumentar 
é a do idoso com depressão e demência associada ou 
depressão com sintomas psicóticos; quando ela é associada 
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a distúrbios de comportamento, ansiedade, agressividade 
ou agitação, torna a vida do paciente e dos familiares um 
verdadeiro campo de guerra. Em situações como essa, 
o uso de outras medicações, como os antipsicóticos em 
conjunto com um antidepressivo, é fundamental para o 
sucesso do tratamento.

Por todo esse cenário, não é raro que o idoso procure 
diferentes especialistas e seja submetido a extensa bateria 
de exames ou a inúmeros tratamentos sem sucesso, o que 
cria um ambiente de frustração e condições iatrogênicas.

Os objetivos do tratamento são: diminuir a intensidade 
dos sintomas-alvo, restabelecer capacidades funcionais, 
reduzir o risco de recaídas, melhorar o estado clínico 
geral, diminuir a morbidade e a mortalidade e evitar 
a institucionalização. Entre as principais dificuldades, 
destacam-se a relutância em aceitar o diagnóstico e/
ou iniciar o tratamento, o uso de doses menores que as 
preconizadas, a descontinuidade precoce do tratamento e a 
falta de informação do paciente e/ou dos familiares.

Existem várias opções de tratamento, tanto em 
associação como de opção única, mas a escolha depende 
da intensidade da depressão e das possibilidades do 
paciente. Algumas das alternativas são a prática de 
atividade física, a socialização, a psicoterapia, o tratamento 
farmacológico e a eletroconvulsoterapia.

A escolha do tratamento antidepressivo depende também 
de fatores como resposta prévia à terapia, conhecimento 
das alterações próprias do envelhecimento, segurança e 
principalmente perfil de efeitos colaterais da droga a ser 
usada, pois os idosos apresentam sensibilidade maior aos 
medicamentos.3

Os inibidores de recaptação de serotonina são a classe 
terapêutica de primeira escolha para o tratamento de 
depressão nos idosos, principalmente pelo perfil de 
segurança, efetividade e efeitos colaterais. Entre as 
medicações dessa classe, destacamos o escitalopram, por ser 
bem estudado em idosos, ter bom perfil de tolerabilidade e 
sobretudo por não apresentar inibição hepática, o que reduz 
o risco de interação medicamentosa. Essa propriedade é 
particularmente interessante para uma população com maior 
possibilidade de usar outros medicamentos.

Em uma metanálise, foram comparadas a eficácia e a 
tolerância de doze antidepressivos (bupropiona, citalopram, 
duloxetina, escitalopram, fluoxetina, fluvoxamina, 
milnaciprana, mirtazapina, paroxetina, reboxetina, sertralina 
e venlafaxina). Analisaram-se desfechos importantes, como 
toxicidade, efeitos colaterais, sintomas de descontinuação 
e avaliação funcional. Nesse estudo, os autores concluíram 
que o escitalopram e a sertralina podem ser as melhores 
opções para o início do tratamento da depressão maior, 
moderada ou grave. Com esses fármacos, eles obtiveram 
os melhores resultados em relação à eficácia e à tolerância, 
corroborando a nossa opinião de que o escitalopram é 
uma excelente opção terapêutica para o tratamento de 
depressão em idosos.4

Outro ponto que nos propusemos a discutir foi o papel 
dos antipsicóticos no tratamento da depressão em idosos. 
Essa classe de medicamentos é bem indicada quando 
os sintomas de agitação, confusão mental e alucinações 
acompanham o quadro depressivo. Entre as drogas dessa 
classe terapêutica, a quetiapina apresenta um perfil de 
tolerabilidade e segurança em idosos bem reconhecido, 
portanto, na prática clínica diária, seu uso geralmente é 
adotado para o tratamento coadjuvante da depressão 
psicótica ou depressão grave resistente, da depressão 
bipolar ou de alguns casos de ansiedade.

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

Novedades seleccionadas



Claves Farmacología Clínica 5 (2017) 10-18
h

tt
p

://
w

w
w

.s
ii

c.
in

fo

11

A prescrição deve ser individualizada e sempre é 
necessário pesar os possíveis efeitos colaterais. Mas é certo 
que a quetiapina se apresenta como um importante aliado 
no tratamento desses casos.

Información adicional en 
www.siicsalud.com/pdf/transtornos_em_questao_60916.pdf

O escitalopram promove a melhora 
do humor em idosos com depressão, 
sem afetar aspectos cognitivos ou 
psicomotores

Journal of Affective Disorders 188:47-52, 2015

Kortenberg, Bélgica
Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina 

(ISRSs), especialmente o escitalopram e a sertralina, são 
fármacos de primeira escolha no tratamento do transtorno 
depressivo maior (TDM)1 devido à sua boa relação entre 
benefícios,1,2 tolerabilidade3-6 e custo.7

Sintomas psicomotores são clinicamente importantes 
e indicativos de depressão melancólica, com ou sem 
características psicóticas, e podem ser relevantes na escolha 
do antidepressivo.8 Apesar da importância desses sintomas, 
poucos estudos já avaliaram o impacto do tratamento com 
ISRSs sobre eles.

A depressão se apresenta de modo diferente em idosos, 
que reportam menos queixas relacionadas ao humor e 
mais sintomas somáticos, psicomotores e cognitivos.9 Além 
disso, a depressão pode ser secundária a uma doença 
clínica ou a um fármaco, já que nessa faixa etária há maior 
risco de interações medicamentosas e efeitos adversos da 
medicação.7

O retardo psicomotor compreende um grupo de sintomas 
importantes em razão de sua relação direta com a perda 
da atividade e da funcionalidade na vida diária,10 além 
da redução do autocuidado e do aumento do risco de 
quedas.11 Por fim, a presença de retardo psicomotor é 
preditora de má resposta ao tratamento e de cronicidade da 
depressão geriátrica.12

Os ISRSs são fármacos eficazes para isso, porém 
proporcionam resposta mais lenta em idosos do que em 
jovens.2,13 Os ISRSs diminuem significativamente as taxas de 
recidiva,5 sabidamente elevadas em idosos.14

O presente estudo teve como objetivo avaliar os 
efeitos do escitalopram sobre parâmetros cognitivos e 
psicomotores em idosos e compará-los com os efeitos sobre 
o humor. Também foram avaliados os intervalos de tempo 
até a melhora dos sintomas.

Foram avaliados 28 pacientes idosos (idade > 60 anos) 
sem demência (Mini Mental > 24), sem uso de medicação, 
com TDM recorrente ou episódio único (Escala de 
Depressão Geriátrica > 11). Foi incluído também um grupo 
controle com vinte indivíduos saudáveis pareados para 
idade, sexo, nível de instrução e risco vascular.

Os resultados deste estudo mostram que o tratamento 
com escitalopram por doze semanas promove a melhora 
do humor. O uso do escitalopram não se associou à piora 
cognitiva ou psicomotora.

Información adicional en
www.siicsalud.com/pdf/transtornos_em_questao_60916.pdf

O funcionamento cognitivo e psicomotor foi avaliado 
no início do tratamento e com duas, seis e doze semanas. 
A gravidade da depressão foi avaliada pela Escala de 
Depressão Geriátrica (GDS), enquanto o Inventário de 
Traço e Estado de Ansiedade mensurou o grau de sintomas 
de ansiedade (STAI 1, STAI 2). A Escala de Retardo 
Salpêtrière (SRRS) foi utilizada para avaliar o nível de retardo 
psicomotor. Para a avaliação psicomotora, solicitou-se 
aos indivíduos que copiassem linhas (CL) ou figuras (CF). 
Foram analisados o tempo para início (TI; tempo entre a 
apresentação do estímulo e o início do desenho) e o tempo 
motor (TM; tempo entre o início e o final do desenho). 
Também se examinaram o tempo de reinspeção (REIN T), 
o teste de substituição de símbolos por dígitos (SDST), o 
número de respostas corretas, entre outros parâmetros.

A avaliação cognitiva foi realizada pelo Teste Wiscosin 
de Classificação de Cartas (WCST). Foram considerados o 
número de respostas corretas (WCST NCORR) e o número 
de categorias completadas (WCST CAT). Outras avaliações 
foram o teste Stroop de cores e variáveis de leitura 
(Stroop1) e interferência (Stroop INT), o teste de memória 
verbal de quinze palavras (lembrança na quinta tentativa 
– 15W TOT – e lembrança tardia – 15W RECALL), além da 
memória verbal de reconhecimento (15W RECOG).

O grupo dos pacientes com depressão e o grupo controle 
não apresentaram diferenças significativas nas variáveis 
demográficas. Após o tratamento com escitalopram, os 
pacientes exibiram resposta significativa, com a pontuação 
na GDS diminuindo de 17.7 ± 4.7 basal para 11.6 ± 6.0 na 
semana 12. A pontuação da escala de ansiedade também 
apresentou redução significativa nos pacientes com 
depressão.

Não foram observadas mudanças nos parâmetros 
cognitivos ao longo do tempo (Figura 1). Ansiedade, 
velocidade de processamento, tarefas de memória e 
parâmetros psicomotores apresentaram evolução positiva 
ao longo do tempo tanto no grupo escitalopram como no 
grupo controle, provavelmente por efeitos de aprendizado.
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Figura 1. Adaptada de Beheydt et al. Journal of Affective Disorders 2015;188:47-52.
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A associação de quetiapina ao 
tratamento antidepressivo melhora 
os sintomas de depressão em idosos

Archives of Gerontology and Geriatrics 53:104-105, 2011

Tel-Aviv, Israel
Sintomas depressivos não são incomuns em pacientes 

idosos com transtornos psiquiátricos. O tratamento desses 
pacientes costuma ser um desafio, pois nessa faixa etária 
eles geralmente apresentam necessidades diferentes das de 
pacientes mais jovens em razão de comorbidades clínicas 
e variações na resposta terapêutica. Embora a melhora 
dos pacientes idosos com depressão, em resposta ao 
tratamento intensivo, possa ser semelhante à dos pacientes 
jovens, os idosos têm maior risco de recorrência.1 Enquanto 

na população psiquiátrica geral os sintomas depressivos 
possam ser decorrentes de um transtorno do humor ou 
de esquizofrenia, de transtornos de personalidade, abuso 
de substâncias e outros, entre os indivíduos idosos os 
sintomas depressivos podem resultar também de situações 
relacionadas à idade, como doenças sistêmicas, demência e 
doença de Parkinson.2 

A quetiapina é um antipsicótico de segunda geração 
associado a benefícios no tratamento de pacientes com 
depressão e ansiedade. Um estudo recente mostrou que o 
uso off-label de fármacos é frequente para o tratamento 
de pacientes com transtornos depressivos, transtornos 
relacionados ao abuso de substâncias, transtorno bipolar 
e transtornos psicóticos.3 Uso off-label é quando um 
determinado fármaco é utilizado em situações que 
não estão aprovados para uso pelo Food and Drugs 
Administration (FDA), o órgão de controle de alimentos 
e remédios dos Estados Unidos. Alguns fármacos são 
utilizados em situações off-label quando os medicamentos 
aprovados não podem ser adotados ou não proporcionaram 
sucesso no tratamento.4 

O presente estudo teve como objetivo avaliar 
retrospectivamente e o uso da quetiapina como terapia 
antidepressiva associada ao tratamento de pacientes 
psiquiátricos idosos com sintomas de depressão que não 
responderam ao tratamento padrão com antidepressivos.

Foi realizada uma análise retrospectiva dos dados de 
pacientes idosos internados com sintomas depressivos. 
Incluíram-se vinte pacientes com 60 anos ou mais, sem 
melhora dos sintomas depressivos com pelo menos 
um antidepressivo, episódio atual de depressão grave, 
necessidade de internação e sem uso prévio de quetiapina. 
A Escala de Impressão Clínica Global (CGI) foi utilizada na 
admissão e no momento da alta para avaliação da melhora 
terapêutica.

Entre os vinte pacientes incluídos, treze (65%) eram 
mulheres; a idade média era de 74 anos (variação: 61-85 
anos) e a duração média do episódio depressivo atual, de 
3.9 meses (variação: 1-12 meses). A hipertensão arterial 
estava presente em dez pacientes; a dislipidemia em três 
pacientes e o diabetes em três pacientes.

Antes da associação da quetiapina, os pacientes foram 
tratados por um tempo mínimo de seis semanas sem 
que obtivessem resposta clínica significativa com os 
antidepressivos. Nove pacientes receberam inibidores 
seletivos de recaptação de serotonina (ISRSs); sete foram 
tratados com antidepressivos tricíclicos; três com inibidores 
de receptação de noradrenalina e serotonina; e um paciente 
com bupropiona —todos em doses recomendadas.

Dezessete pacientes (85%) tinham o diagnóstico de 
transtorno depressivo maior e três (15%) o diagnóstico 
de demência com características depressivas ou depressão 
bipolar (todos preenchendo critérios para um episódio 
depressivo). Cinco pacientes (25%) estavam apresentando 
o primeiro episódio de depressão, enquanto os demais 
pacientes (75%) tinham histórico de episódios depressivos 
recorrentes. 

A duração média do episódio depressivo atual, antes da 
associação de quetiapina, foi de 12.3 semanas (variação: 
4-36). A dose média de quetiapina utilizada foi de  
70 mg/dia (variação: 12.5-200 mg/dia) e o tempo médio de 
resposta ao tratamento foi de 3.9 semanas (variação: 1-10). 

Antes do início da quetiapina, a pontuação CGI-S média 
foi 6.4 (variação: 5-7). Após a associação de quetiapina, 
o CGI-S médio diminuiu significativamente para 3.25 
(variação: 1-7; p < 0.03). A pontuação CGI-I média durante 
o tratamento com quetiapina foi de 2.1 (variação: 1-7) e o 
CGI-índice foi de 2.42 (variação: 0.25-4).

Cinco pacientes se queixaram de sonolência, porém 
o tratamento não foi suspenso por esse motivo. O 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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tratamento foi suspenso em um paciente por piora das 
tendências suicidas, sendo necessário o tratamento com 
eletroconvulsoterapia.

O estudo demonstrou que a associação de quetiapina ao 
tratamento antidepressivo de pacientes idosos sem resposta 
ao tratamento com antidepressivos resultou em melhora 
significativa dos sintomas de depressão.

Información adicional em
www.siicsalud.com/pdf/transtornos_em_questao_60916.pdf
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A pregabalina é eficaz e bem 
tolerada como tratamento 
adjuvante na interrupção do uso de 
benzodiazepínicos

European Psychiatry 27:301-307, 2012

Oviedo, España
Os benzodiazepínicos (BZDs) são fármacos utilizados com 

frequência.1,2 Embora apresentem eficácia no tratamento 
a curto prazo da ansiedade e dos distúrbios do sono, 
existem preocupações quanto aos problemas que podem 
ser causados pelo abuso dessas substâncias.3 Além disso, 
questionam-se a eficácia e a segurança desses fármacos 
quando usados por longo prazo, incluindo o risco de 
dependência e a síndrome de abstinência quando a 
administração é interrompida.3,4

Estima-se que de 30% a 40% dos indivíduos que fazem 
uso prolongado de BZDs apresentem alguma dificuldade 
para a interrupção do uso.4 O manejo da descontinuação 
do uso dos BZDs inclui a redução gradual da dose e 
o suporte psicológico, se necessário.5 O tratamento 
farmacológico adjuvante também pode facilitar a 
interrupção do uso de BZDs, por exemplo com a adoção 
de buspirona, antidepressivos (trazodona, imipramina) e 
anticonvulsivantes (valproato, carbamazepina).6 Uma revisão 
sistemática recente mostrou que apenas a carbamazepina 
foi um fármaco útil na interrupção dos BZDs, porém embora 
ela tenha melhorado a taxa de pacientes livres de BZDs, 
a melhora nos sintomas de abstinência foi discreta6. Seu 
uso também é limitado por efeitos adversos e interações 
medicamentosas.6,7

A pregabalina é um ligante alfa
2
-delta que apresenta 

propriedades ansiolíticas, anticonvulsivantes e analgésicas.8 

Em pacientes com transtorno de ansiedade generalizada 
(TAG), a pregabalina tem efeito ansiolítico semelhante ao 
do alprazolam, lorazepam e venlafaxina,9 além de eficácia 
sobre os sintomas depressivos desses pacientes10 e na 
melhora do sono.11 Em estudo randomizado e duplo-cego, 
a pregabalina mostrou eficácia semelhante à da naltrexona 
no tratamento da dependência ao álcool.12

Em um estudo aberto, a pregabalina (225-900 mg/dia), 
administrada como tratamento adjuvante na interrupção 
do uso de BZDs, promoveu uma redução significativa 
dos sintomas de ansiedade, e todos os quinze pacientes 
participantes conseguiram suspender o uso dos BZDs.13

O presente estudo avaliou a evolução a curto prazo do 
processo de retirada de BZDs na prática clínica na Espanha 
e teve como objetivo avaliar a eficácia e a tolerabilidade da 
pregabalina no tratamento dos sintomas de abstinência de 
BZDs em usuários de longo prazo.14

Um estudo prospectivo e observacional, realizado 
em 2007, incluiu pacientes com idade ≥ 18 anos, com 
dependência de BZDs conforme o DSM-IV-TR, que foram 
submetidos à retirada ambulatorial desses fármacos. Foram 
excluídos pacientes com transtornos psiquiátricos maiores, 
como esquizofrenia, transtorno bipolar ou depressão maior 
recorrente, e gestantes. Os pacientes foram seguidos 
por doze semanas e avaliados no início do estudo e nas 
semanas 1, 2, 8 e 12. Foi realizado exame de urina para a 
pesquisa de BZDs.14

Os sintomas de abstinência foram avaliados pelo 
Benzodiazepine Withdrawal Symptom Questionnaire 
(BWSQ)15 em todas as visitas. A Escala de Ansiedade de 
Hamilton (HARS),16 a Escala de Impressão Clínica Global 
(CGI)17 e a Escala de Incapacidade de Sheehan (SDS)18 
também foram aplicadas. A tolerabilidade foi avaliada pela 
Escala de Likert de 4 pontos.

O desfecho primário de eficácia foi a taxa de sucesso do 
estado livre de BZD na semana 12 pelo exame urinário. Os 
pacientes que abandonaram o estudo foram considerados 
como insucesso na interrupção do uso dos BZDs. Outros 
desfechos incluíram a intensidade dos sintomas de 
abstinência pela BWSQ e as pontuações nas escalas HARS, 
CGI e SDS.14

Na análise final foram incluídos 282 pacientes com 
idade média de 41 ± 10 anos; 55% deles eram do sexo 
masculino. Setenta e um pacientes (25.2%) abandonaram 
o estudo. Os motivos para o abandono foram perda de 
seguimento (n = 22; 7.8%), solicitação do paciente  
(n = 15; 5.3%), recidiva (n = 7; 2.5%), tolerabilidade ruim 
(n = 6; 2.1%), outros motivos (n = 12; 4.3%) e motivos 
desconhecidos (n = 9; 3.2%).14

A duração da dependência foi de 2.1 ± 3.4 anos. 
Quarenta e seis por cento faziam uso de alprazolam, 11% 
de lorazepam, 6% de clorazepato, 6% de diazepam, 5% 
de outros benzodiazepínicos e 25% de dois ou mais BZDs. 
A pontuação total na escala HARS no início do estudo foi 
de 24.7 ± 10.2; na SDS, de 18.7 ± 6.7; e na CGI, de  
4.5 ± 1.0.14

Noventa e sete pacientes (34%) apresentaram outro 
transtorno psiquiátrico: 13% transtorno de ansiedade, 10% 
transtorno de personalidade, 8% transtorno depressivo 
e 3% outros transtornos. Abuso de outras substâncias, 
excluindo cafeína e nicotina, foi comum entre os pacientes 
estudados (47%): polissubstâncias (18%), álcool (11%), 
opioides (7%), maconha (5%), cocaína (5%), sedativos ou 
hipnóticos (1%), outras (< 1%).14 

A dose inicial de pregabalina foi de 127 ± 79 mg/dia 
(25 a 450 mg/dia). As doses médias nas semanas 1, 2 e 4 
foram de 184 ± 102, 235 ± 108 e 288 ± 136 mg/dia, 
respectivamente. A dose média na semana 12 foi de 
315 ± 166 mg/dia (25 a 600 mg/dia). A pregabalina 
foi iniciada em monoterapia em 62% dos pacientes, 
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enquanto 38% receberam pregabalina em combinação 
com outros fármacos (27% diazepam, 16% clonazepam, 
12% mirtazapina, 9% alprazolam, 9% lorazepam). A 
psicoterapia foi realizada em 32% dos pacientes.14

A taxa de insucesso de interrupção do uso de BZDs foi 
de 52% (IC 95%: 46%-58%). Entre os pacientes que 
completaram as doze semanas de seguimento, a taxa de 
sucesso foi de 70% (IC 95%: 63%-76%). A taxa de sucesso 
em mulheres e homens foi de 58% (IC 95%: 49%-67%) 
e 46% (IC 95%: 38%-55%), respectivamente. A taxa de 
sucesso foi de 49% (IC 95%: 41%-56%) com o uso de 
pregabalina em monoterapia e de 58% (IC 95%: 48-67%) 
entre aqueles que receberam pregabalina com outros 
fármacos (p = 0,1263). Não houve diferença no estado 
livre de BZD entre os BZDs utilizados; também não houve 
diferença nos resultados quanto à presença do abuso de 
outras substâncias.14

Em relação aos sintomas de abstinência de BZDs, a 
pontuação na escala BWSQ diminuiu progressivamente e 
significativamente de 11 ± 7.5 na semana 1 para 4.4  
± 5.5 na semana 12. Os pacientes tratados com pregabalina 
apresentaram melhora pronunciada e significativa dos 
sintomas de ansiedade ao longo do estudo. Houve uma 
redução de 69% da pontuação da escala HARS. No início 
do estudo, 84% dos pacientes apresentavam ansiedade 
de moderada a grave, enquanto no final do estudo 50% 
tiveram remissão dos sintomas de ansiedade e 35% 
apresentaram sintomas leves. A melhora dos sintomas de 
ansiedade já era evidente na semana 1.14

A escala CGI também registrou a melhora significativa 
dos sintomas desde a semana 1 na avaliação do médico 
e desde a semana 2 na avaliação do paciente. No final 
do estudo, a melhora foi importante e semelhante tanto 
na avaliação médica como na avaliação do paciente. 
Finalmente, a escala SDS também mostrou a melhora 
significativa dos participantes.14

Quanto à tolerabilidade à pregabalina, na semana 1 ela 
foi considerada boa ou excelente por 80% dos médicos 
e por 64% dos pacientes, enquanto na semana 12 essa 
avaliação foi de 90% e 83% respectivamente.14

O presente estudo mostrou que a pregabalina está 
associada a importante taxa de sucesso na interrupção 
do uso de BZDs. Além disso, ela promoveu uma redução 
significativa e clinicamente relevante dos sintomas de 
ansiedade e de abstinência nos pacientes avaliados. A 
melhora dos sintomas de ansiedade foi evidente já na 
primeira semana. O rápido início de ação ansiolítica da 
pregabalina pode ter papel importante no sucesso da 
interrupção do uso de BZDs. A pregabalina apresentou boa 
tolerabilidade.14

Concluindo, o presente estudo indica que a pregabalina 
é eficaz e bem tolerada como tratamento adjuvante na 
interrupção do uso de BZDs, pois melhora os sintomas de 
ansiedade e de abstinência.14

Información adicional en 
http://www.siicsalud.com/dato/resiic.php/138479f
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Substituição do tratamento com 
gabapentina pelo tratamento com 
pregabalina na dor neuropática por 
neuropatia periférica

Pain Medicine 11:456-465, 2010

Calgary, Canadá
A neuropatia periférica (NP) é uma doença comum 

encontrada em 2.4% da população geral e em até 8% dos 
indivíduos com mais de 80 anos de idade.1,2 Os pacientes 
apresentam diversos sintomas, como parestesia, alodinia, 
disestesia, perda de coordenação, déficit motor, além de 
dor neuropática (DN).1,3

A DN ocorre em até 50% dos pacientes com NP e é muitas 
vezes subtratada.4-7 Ela está associada a problemas como 
incapacidade, piora da qualidade de vida, distúrbios do 
sono e transtornos do humor.8-12 A escolha do fármaco ideal 
para o tratamento da dor neuropática é difícil, uma vez que 
existem poucos estudos comparativos entre os medicamentos 
disponíveis.13,14 Os anticonvulsivantes pregabalina (PGB) e 
gabapentina (GBP) são considerados fármacos de primeira 
linha para o tratamento da dor neuropática.13

Tanto a PGB como a GBP são fármacos que modulam 
a subunidade alfa

2
-delta dos canais de cálcio voltagem-
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dependentes.15 A PGB é mais fácil de ser administrada, 
tem início de ação mais rápido e pode ser um inibidor mais 
potente da liberação de neurotransmissores no canal de 
cálcio do que a GBP.16

O objetivo do presente estudo foi determinar o potencial 
efeito da substituição da GBP pela PGB no tratamento 
da dor neuropática por NP, tanto em pacientes que 
responderam à GBP como naqueles que não o fizeram. Foi 
feita a hipótese de que a PBG melhoraria a dor neuropática 
e proporcionaria maior tolerabilidade do que a GBP.

Foram incluídos pacientes com dor neuropática por NP. 
Após a disponibilização da PBG no Canadá (em setembro 
de 2005), foi oferecida aos pacientes em uso de GBP em 
monoterapia a possibilidade de substituí-la pela PGB. Na 
análise do estudo, foram incluídos apenas os pacientes em 
uso da dose máxima tolerada da GBP por pelo menos duas 
semanas e em uso global da GBP por pelo menos quatro 
semanas.

A ocorrência de eventos adversos não foi considerada 
como motivo para a substituição pela PGB; apenas a 
percepção de falta de eficácia foi permitida como opção 
para a troca.

No momento da mudança da medicação, foram avaliadas 
a dor, por meio de uma escala visual analógica (EVA), e a 
qualidade de vida. Compararam-se dois grupos: um deles 
substituiu a GPB pela PBG e o outro continuou sob o uso 
da GBP. O grupo que manteve o uso da GBP foi constituído 
por pacientes que não fizeram a substituição por motivos 
financeiros ou por motivos pessoais.

A substituição foi realizada da seguinte forma: o paciente 
ingeria a dose noturna da GBP e na manhã do dia seguinte 
iniciava o uso da PGB.

Após a substituição, todos os pacientes foram contatados 
por telefone na primeira semana para determinar a 
ocorrência de efeitos adversos, e foi realizada consulta 
clínica após seis e doze meses.

O desfecho primário foi o grau de dor neuropática 
avaliado pela EVA (0 a 10 pontos; solicitou-se que o 
paciente avaliasse a dor média sentida nas 24 horas 
antecedentes). Os desfechos secundários foram o estado 
de saúde e a qualidade de vida, avaliados pela escala 
European Quality of Life – 5 Domains (EQ-5D). A EQ-5D 
tem duas seções, uma sobre o estado de saúde (EQ-5D 
utility) que é uma avaliação objetiva, analisando mobilidade, 
autocuidado, atividade de vida diária, dor e ansiedade/
depressão. Já a segunda seção (EQ-5D EVA) avalia a 
percepção da qualidade da saúde pelo próprio paciente 
(quanto maior a pontuação, melhor a saúde).

Foram incluídos 61 pacientes que substituíram a GBP pela 
PGB (32 respondedores e 29 não respondedores à GBP) e 
quarenta pacientes mantiveram o uso da GBP. Não houve 
diferença entre as características clínicas dos pacientes 
que substituíram a GBP pela PGB e daqueles que não a 
substituíram.

Após uma semana da substituição da GBP pela PGB, 
observou-se que não houve efeitos adversos intoleráveis no 
grupo dos respondedores à GBP. Sedação excessiva (3/29) 
e tontura (4/29) ocorreram em poucos pacientes do grupo 
não respondedor à GBP. Esses efeitos adversos não levaram 
ao abandono do tratamento.

Os pacientes que substituíram a GBP pela PGB 
apresentaram melhora significativa na EVA nas avaliações 
de seis e doze meses (Tabela 1).

Não houve diferença entre os grupos que iniciaram a 
administração da PGB quanto à melhora da pontuação da 
EQ-5D. O grupo respondedor à GBP que migrou para a 
PGB apresentou melhora da EQ-5D em seis e doze meses 
em comparação ao grupo que manteve o uso da GBP, 
enquanto o grupo não respondedor à GBP que iniciou o 
tratamento com PBG apresentou melhora da EQ-5D, em 

comparação com o grupo que continuou o uso da GBP, na 
avaliação de doze meses. 

No grupo não respondedor à GBP, a pontuação da 
EQ-5D apresentou melhora em seis e doze meses após 
a substituição da GBP pela PGB. Entre os pacientes 
respondedores à GBP, que apresentavam maior pontuação 
na EQ-5D EVA antes da troca pela PGB, não houve 
benefício demonstrável segundo essa escala. 

Efeitos adversos com a PGB foram mais frequentes no 
grupo de não respondedores à GBP.

Esse grupo também apresentou maior número de efeitos 
adversos com a GBP do que o grupo de respondedores 
ao fármaco. Não houve efeito adverso grave em nenhum 
grupo.

A PGB promove maior alívio da dor e menos efeitos 
adversos do que a GBP. A substituição de GBP por PGB 
deve ser considerada nos pacientes com dor neuropática, 
pois essa substituição está associada à melhora da dor.

Información adicional en 
www.siicsalud.com/pdf/TH45-Pregabalina_01_04.pdf
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7(12):892-900, 2006.
5. Herrmann DN, Barbano RL, Hart-Gouleau S, Pennella-Vaughan J, Dworkin 
RH. An open-label study of the lidocaine patch 5% in painful idiopathic sensory 
polyneuropathy. Pain Med 6(5):379-384, 2005.
6. Koike H, Mori K, Misu K, et al. Painful alcoholic polyneuropathy with predo-
minant small-fi ber loss and normal thiamine status. Neurology 56(12):1727-
1732, 2001.
7. Toth C, Au S. A prospective identifi cation of neuropathic pain in specifi c 
chronic polyneuropathy syndromes and response to pharmacological therapy. 
Pain 138(3):657-666, 2008.
8. Gordon A, Choiniere M, Collet JP. The humanistic burden of neuropathic 
pain in Canada. J Outcomes Res 2006:23-35, 2006.
9. Mauskopf J, Austin R, Dix L, Berzon R. The Nottingham Health Profi le as a 
measure of quality of life in zoster patients: Convergent and discriminant validi-
ty. Qual Life Res 3(6):431-435, 1994.

Dados em média ± desvio-padrão
* Indica diferença significativa quando o número é comparado ao valor 
pré-PGB
† Indica diferença significativa entre os grupos respondedor e não respon-
dedor à GBP.
‡ Indica diferença significativa entre o grupo respondedor à GBP e o grupo 
sob uso contínuo de GBP.
§ Indica diferença significativa entre o grupo não respondedor à GBP e o 
grupo sob uso contínuo de GBP.
Negrito indica que houve signifi cância estatística (p < 0.025).
EVA, escala visual analógica; EQ-5D, European Quality of Life – 5 
Domínios; GBP, gabapentina; PGB, pregabalina; TCSS, Toronto Clinical 
Neuropathy Score.

Tabela 1. Avaliação clínica dos pacientes após seis meses.

Respondedores 
à GBP (n = 32)

Não 
respondedores 
à GBP (n = 29)

Uso contínuo 
da GBP  
(n = 40)

Dose da PGB 
(mg/dia) 389 ± 124 405 ± 129 -

EVA de dor 3.4 ± 0.7* †‡ 4.9 ± 0.9 5.8 ± 1.0

% de melhora 
da dor apôs o 
inicio da PGB

31% ± 12%*‡ 26% ± 10%§ -4% ± 9%

TCSS 12,7 ± 4,5 12.4 ± 5.0 12.0 ± 4.8

EQ-5D utility 0.39 ± 0.11*‡ 0.32 ± 0.12* 0.25 ± 0.08

Alteração da 
EQ-5D utility 
após o inicio 

da PGB
+0,12±0,14‡ +0.13 ± 0.10§ -0.01 ± 0.06

EQ-5D EVA 64.1 ± 11.8*†‡ 53.2 ± 10.7* 47.3 ± 10.1

Alteração da 
EQ-5D EVA 
após o inicio 

da PGB
+6.3 ± 6.8* +14.0 ± 10.6§ -0.8 ± 5.8
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licenciado para uso clínico em 1999 e que é considerado 
uma das opções terapêuticas, ao lado da lamotrigina (LTG), 
do topiramato (TPM) e do fenobarbital, cujas principais 
características são: amplo espectro de ação, eficácia 
elevada, muito pouca interação com outros fármacos e 
efeitos adversos raros e reversíveis.3

O VPA e o LEV têm diferentes mecanismos de ação. O VPA 
atua em vários sistemas neurais complexos, que envolvem a 
potenciação GABAérgica, a inibição da excitação mediada 
pelo receptor NMDA, o bloqueio de canais de cálcio e 
sódio, entre outros. Esses vários mecanismos de ação são os 
substratos de sua eficácia, não apenas como um fármaco 
para o controle de crises epilépticas de amplo espectro, como 
também no tratamento da migrânea e dos transtornos do 
humor.4 O LEV inibe parcialmente as correntes de cálcio 
intraneuronais e se associa à proteína 2A da vesícula sináptica 
(synaptic vesicle 2 ASV2A), envolvida na fusão das vesículas 
e na exocitose dos neurotransmissores. Isso provocaria uma 
alteração funcional, reduzindo a fusão de vesículas sinápticas 
à membrana, diminuindo a liberação de neurotransmissores 
na junção sináptica, com consequente efeito antiepiléptico. 
Esse é o mecanismo de ação que o diferencia dos outros 
FAEs.5 O LEV, até o presente momento, é indicado apenas 
para o tratamento de epilepsia e não mostrou eficácia no 
tratamento de dor e da depressão bipolar.3

Embora não existam ensaios controlados aleatorizados 
no tratamento da EMJ6, há evidências de outros tipos de 
estudos em que o VPA é superior à maioria dos outros FAEs 
no tratamento dessa síndrome, sendo altamente eficaz no 
controle de todos os tipos de crise presentes nessa e em 
outras síndromes de EGG: ausências, mioclonias e crises 
tônico-clônicas generalizadas. Estudos observacionais 
sugerem que a LTG e o TPM são menos eficazes do que o 
VPA na EMJ e alguns pacientes têm agravamento das crises 
com a LTG.7,8 Quanto ao LEV, há um estudo aberto que 
avaliou o DVPA-ER e o LEV em adultos.9 Nele, a efetividade 
do LEV (1000 mg até 2000 mg/dia) foi comparada à do 
DVPA-ER (1000 mg a 3000 mg/dia) como monoterapia em 
pacientes com EMJ recém-diagnosticada. O tempo para a 
ocorrência da primeira crise favoreceu ligeiramente o  
DVPA-ERsobre o LEV, pois ficaram sem crise por um ano 
58.7% dos pacientes sob o uso do LEV contra 64.5% com 
DVPA-ER. O LEV é também, provavelmente, menos eficaz 
que DVPA-ER no controle de crises de ausências, um dos tipos 
de crise presentes em um terço dos pacientes com EMJ.10

Os efeitos adversos mais frequentes do DVPA-ER incluem 
sedação, fadiga, tremor, sintomas gastrintestinais e ganho 
de peso. Durante o tratamento crônico, o ganho de peso 
é um dos efeitos adversos mais indesejáveis, especialmente 
por suas possíveis consequências, tais como dislipidemia, 
hipertensão, diabetes mellitus e aterosclerose. Ele ocorre 
de forma clinicamente relevante em cerca de um terço dos 
pacientes, sendo mais comum em mulheres do que em 
homens.2

Os efeitos adversos mais comuns com LEV são 
astenia, sonolência, cefaleia e tontura e, menos 
frequentemente, anorexia, náuseas, xerostomia e alterações 
comportamentais e psiquiátricas. O LEV foi considerado 
neutro em relação a peso em uma análise de dados de 
quatro estudos.11 Em 2008 Gelisse et al. descreveram uma 
série de pacientes que apresentaram perda de peso após a 
introdução do LEV.12 Em 2013, Pickrell et al. relataram os 
dados de 1400 pacientes adultos com epilepsia atendidos 
em centros de atenção primária no registro de Wales que 
começaram tratamento com carbamazepina, LTG, LEV, VPA 
ou TPM.13 Todos tiveram aferição de peso antes do início da 
terapia e com três e doze meses após a mesma. Depois da 
exclusão de fatores que poderiam influir no peso, verificou-
se que ele se manteve inalterado ao longo do seguimento 
com carbamazepina, que foi reduzido com TPM, e que 

10. McDermott AM, Toelle TR, Rowbotham DJ, Schaefer CP, Dukes EM. The 
burden of neuropathic pain: Results from a cross-sectional survey. Eur J Pain 
10(2):127-135, 2006.
11. Meyer-Rosberg K, Kvarnstrom A, Kinnman E, et al. Peripheral neuropathic 
pain—A multidimensional burden for patients. Eur J Pain 5(4):379-389, 2001.
12. Tarride JE, Collet JP, Choiniere M, et al. The economic burden of neuor-
pathic pain in Canada. J Med Econ 9:55-68, 2007.
13. Moulin DE, Clark AJ, Gilron I, et al. Pharmacological management of chro-
nic neuropathic pain—Consensus statement and guidelines from the Canadian 
Pain Society. Pain Res Manag 12(1):13-21, 2007.
14. Morello CM, Leckband SG, Stoner CP, Moorhouse DF, Sahagian GA. Ran-
domized double-blind study comparing the efficacy of gabapentin with amitrip-
tyline on diabetic peripheral neuropathy pain. Arch Intern Med 159(16):1931-
1937, 1999.
15. Field MJ, Li Z, Schwarz JB. Ca2+ channel alpha

2
-delta ligands for the 

treatment of neuropathic pain. J Med Chem 50(11):2569-2575, 2007.
16. Blommel ML, Blommel AL. Pregabalin: An antiepileptic agent useful for 
neuropathic pain. Am J Health Syst Pharm 64(14):1475-1482, 2007.

Troca de divalproato. Sim ou não? 
Escolha correta ou errada?

Epilepsy Foundation, New York, USA

São Pablo
Esta é uma carta de um Fórum da Comunidade (Epilepsy 

Foundation - epilepsy.com) e suas respostas.
“Tenho 19 anos e fui diagnosticada com epilepsia 

mioclônica juvenil há cerca de cinco anos. Atualmente faço 
uso de divalproato-ER, que me foi prescrito desde a minha 
primeira crise. Esse medicamento promoveu o controle 
completo dos meus sintomas, mioclonias e convulsões, 
mas ganhei peso ao longo do tratamento. Consultei outra 
neurologista e ela me informou sobre o levetiracetam. 
Basicamente ela me disse que ele tem menos efeitos 
adversos, não promove ganho de peso e que, portanto, 
eu poderia trocar de medicamento. Pedi-lhe algum tempo 
para minha decisão pois precisava obter mais informações. 
Decidi, então, escrever a essa comunidade pois, enquanto 
alguns me dizem ser uma boa escolha, outros afirmam 
que esse fármaco não foi benéfico. Minhas crises foram 
completamente controladas com divalproato-ER, mas, como 
disse, o efeito colateral... Assim, eu gostaria que alguém me 
ajudasse com alguns esclarecimentos. Muito obrigada.”

Desde a descoberta de suas propriedades antiepilépticas, 
há mais de cinquenta anos,1 o valproato (VPA) ou, na 
sua mais nova formulação, o divalproato-ER (DVPA-ER) 
é um fármaco antiepiléptico (FAE) de amplo espectro 
efetivo, particularmente útil no tratamento das epilepsias 
generalizadas genéticas (EGG), entre as quais se destaca 
por sua elevada prevalência (10%), a epilepsia mioclônica 
juvenil (EMJ). Esse é um grupo de síndromes epilépticas 
para o qual há poucas alternativas terapêuticas. Em 
algumas dessas síndromes, como na EMJ, o VPA tem 
melhor eficácia que os fármacos alternativos e a escolha do 
tratamento precisa ser feita com base em cuidadosa análise 
dos riscos e dos benefícios.2 O levetiracetam (LEV) é um FAE 
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aumentou de forma significante com o uso de VPA e LEV. 
A média de aumento percentual de peso com esse último 
foi de 1.61 (IC 95%: 0.41 a 2.01), comparado com o TPM 
-2.62 (IC 95%: -4.60 a -0.64) e o VPA 1.21 (IC 95%: 0.41 a 
2.01) (Figura 1). Este fato até então não havia sido relatado. 
Os autores discutiram os prováveis mecanismos envolvidos 
no ganho de peso com o VPA, como efeito hipotalâmico, 
alteração da adipocina ou da secreção/resistência à insulina. 
Discutiram, então, a hipótese de que o ganho de peso 
relacionado ao LEV poderia ser decorrente da expressão da 
SV-2A em células secretoras de insulina, um fato observado 
em ratos, além de um papel modificador da secreção de 
insulina em resposta à glicose.

Em uma revisão pós-comercialização, Abou-Khalil (2005), 
descreveu taxa de risco do “perfil psiquiátrico do LEV” 
de 12%-15%, sendo particularmente caracterizado por 
irritabilidade, agitação, raiva e comportamento agressivo.17 
Caracterizou-se ainda o perfil do paciente com maior 
risco: indivíduos com história psiquiátrica prévia, aqueles 
com dificuldade de aprendizado e pacientes com epilepsia 
generalizada sintomática.

Em um estudo de um único centro de 517 pacientes 
consecutivos tratados com LEV, 53 (10.1%) tiveram efeitos 
adversos psiquiátricos.18 Dezenove (3.5%) desenvolveram 
sintomas agressivos, treze (2.5%), depressão, 12 (2.3%), 
labilidade emocional, 6 (1.2%), sintomas psicóticos 
e 3 (0.6%), outros problemas comportamentais, tais 
como agitação, comportamento hostil e alterações de 
personalidade. Os fatores de risco para o desenvolvimento 
de efeitos adversos psiquiátricos com o LEV apontados 
nesse estudo incluíram história de crises febris, história de 
estado de mal epiléptico e história psiquiátrica prévia. Esses 
fatores indicam longa duração e gravidade da epilepsia. 

Há controvérsia quanto à titulação rápida quando de sua 
introdução ser também um fator de risco, pois, enquanto 
para Mula et al. (2003) não o foi,18 para White et al. 
titulação rápida até a dose máxima, história de problemas 
psiquiátricos e epilepsia generalizadas sintomáticas foram 
associados a aumento de risco.19 Outra associação relatada 
na literatura foi observada entre variações genéticas 
na atividade dopaminérgica e aumento do risco de 
complicações psiquiátricas após a introdução do LEV.20

Concluindo, a prescrição de FAEs a pacientes com epilepsia 
deve ser muito criteriosa e fatores de risco para alterações 
mentais devem ser avaliados de forma individualizada. A 
Tabela 1 lista os perfis cognitivo e comportamental dos 
diferentes FAEs comercializados no Brasil ressaltando que 
bloqueadores de canais de sódio (como a carbamzepina e 
a oxcarbazepina, além da pregabalina), todos utilizados no 
tratamento das epilepsias focais, exercem efeitos positivos 
sobre o humor. No tratamento das EGG, apenas o VPA e o 
LTG têm esse perfil. Considerando a maior eficácia do VPA 
para o controle dos três tipos de crise na EMJ sobre todas as 
outras possíveis opções terapêuticas, esse fato, assim como 
a incerteza com relação ao efeito ponderal do LEV, deve ser 
detalhadamente discutido com o paciente que indaga se 
deve efetivar a troca do VPA por apresentar ganho de peso.

Tabela 1. Consenso geral sobre os efeitos adversos cognitivos e psiquiátri-
cos dos fármacos antiepilépticos. 

Medicação Velocidade 
cognitiva/motora Memoria Humor Psicose

Fármacos antiepiléptico tradicionais

Fenobarbital - - - ↔
Carbazepina - - +*/ ↔ ↔

Fenitoína - - -/ ↔ - (relacionada 
à toxicidade)

Valproato - - +*/ ↔ ↔
Novos fármacos antiepilépticos

Vigabatrina ↔ ↔ - -

Oxcarbazepina ↔ ↔ +*/ ↔ ↔
Gabapentina ↔ ↔ ↔
Lamotrigina ↔ ↔ +*/ ↔

Levetiracetam ↔ ↔ - -

Pregabalina - ↔ +*/ ↔ ↔
Topiramato -/ ↔ - - -

- efeito negativo; + efeito positivo; ↔ sem efeito; * sem evidência dado 
da literatura psiquátrica
Adaptada de Lin L, et al. The protein import pore Tom40 in the microsporidian 
Nosema bombycis. Journal of Eukaryotic Microbiology 59(3):251-7, 2012.

Información adicional en 
www.siicsalud.com/pdf/cc_divalproato_62216.pdf

Figura 1. Porcentagem de alteração de peso com carbamazepina (CBZ), 
lamotrigina (LTG), levetiracetam (LEV), valproato (VPA) e topiramato (TPM).

Adaptada de Pickrell et al., 2013.
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Houve 48 respostas de pessoas que trocaram o VPA 
por outros FAEs ao longo de sua enfermidade. Muitas 
enfatizaram, com razão, que a resposta a FAEs é altamente 
individual e imprevisível e que qualquer tipo de efeito 
adverso pode ser observado com qualquer FAE. Digno de 
nota foi o fato de que dezenove dos 48 pacientes (39%) 
referiram alguma alteração comportamental e do humor 
após o início do tratamento com o LEV, em diferentes 
intensidades, e consequente impacto em sua qualidade de 
vida.

Quanto ao peso, em bula, ambos os efeitos, aumento ou 
redução ponderal, podem afetar um a dez em cada 1000 
pessoas, sendo considerados pouco frequentes.14

Por outro lado, transtornos de ânimo como depressão, 
hostilidade ou agressividade, ansiedade, insônia, nervosismo 
ou irritabilidade são referidos como frequentes (podendo 
afetar um a dez em cada 100 pessoas). Alguns, mais graves, 
como tentativa de suicídio e ideação suicida, perturbação 
mental, alterações do comportamento, alucinação, ira, 
confusão, ataque de pânico, instabilidade emocional/
alterações de humor, agitação, são considerados pouco 
frequentes, podendo afetar um a dez em cada 1000 
pessoas.14

Enquanto efeitos adversos cognitivos não parecem 
importantes nos ensaios clínicos realizados com o LEV 
antes de sua comercialização, sintomas comportamentais 
ocorreram em 12.9% dos pacientes com esse FAE e em 
6.2% entre aqueles com placebo (p < 0.001).15 Uma revisão 
de treze ensaios clínicos em crianças mostrou risco de 
efeitos colaterais comportamentais de qualquer tipo de 2.18 
(1.42-3.37), mostrando que crianças também apresentam 
risco aumentado.16 Contudo, esse tipo de estudo clínico 
pode não corresponder à futura prática clínica, pois ele 
exclui pacientes com transtornos psiquiátricos.

TPM
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Los acontecimientos científicos recomendados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) 
se destacan por su utilidad para la actualización de los profesionales iberoamericanos.

Eventos recomendados

Aproximación a los Pacientes con Trastornos 
de la Conducta Alimentaria (TCA)
Madrid, España
19 al 20 de mayo de 2017
www.aeped.es

IV Congreso Internacional y IX Nacional de 
Innovaciones en Psicología y Salud Mental
Tunja, Colombia
14 al 16 de junio de 2017

XXVI Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Psiquiatría Legal
Málaga, España
15 al 17 de junio de 2017
www.sepl.nubersity.com

14º Simposio Nacional sobre Tratamiento 
Asertivo Comunitario en Salud Mental
Avilés, España
29 y 30 de junio de 2017
www.simtacaviles.com

17th International Congress of ESCAP 2017 
Geneva
Ginebra, Suiza
9 al 11 de julio de 2017
www.escap.eu

ECNP 2017 – 30th European College of 
Neuropsychopharmacology Congress
París, Francia
2 al 6 de septiembre de 2017
www.ecnp.eu

ERS International Congress 2017
Milán, Italia
9 al 13 de septiembre de 2017
www.ers-2017.org

WPA XVII World Congress of Psychiatry Berlin 
2017
Berlín, Alemania
8 al 12 de octubre de 2017
www.wpaberlin2017.com

II European Meeting on Women’s Mental 
Health (WMH Psychosis and Gender)
Barcelona, España
26 y 27 de octubre de 2017

2017 NEI Congress
Colorado Springs, Estados Unidos
9 al 12 de noviembre de 2017
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