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Barcelona, España (especial para SIIC)
O transplante autólogo de células-tronco hematopoiéti-

cas é o tratamento-padrão para pacientes com linfoma de 
Hodgkin sensível à quimioterapia de resgate, após a primei-
ra recidiva. No entanto, apesar de o TACT ser considerado 
um tratamento curativo, até 50% dos pacientes apresentam 
recidiva após esse procedimento. Os pacientes evoluem de 
modo diferente depois de um TACT, e são descritos diversos 
fatores prognósticos, fundamentalmente clínicos, capazes de 
identificar os pacientes com maior probabilidade de recidiva 
após o TACT. A esses fatores prognósticos clínicos recente-
mente foi adicionada a presença de doença na tomografia 
computadorizada por emissão de pósitrons (PET-TC) antes 
do TACT. A pesar de no linfoma de Hodgkin o conceito de 
doença mínima residual não estar validado, diferentemente 
de outras doenças hematológicas, parece que a recidiva da 
doença após o TACT está relacionada com a presença de 
células neoplásicas “residuais”, que, em algum momento, 
podem causar a recidiva clínica. Até a realização do estu-
do AETHERA, a possiblidade de consolidar os resultados do 
TACT em pacientes com alto risco de recidiva ainda não ha-
via sido estudada.

SIIC: ¿As características clínicas dos pacientes 
incluídos no estudo AETHERA são compatíveis com 
as dos pacientes atendidos na prática clínica?

ASB: Sim, os fatores prognósticos utilizados para incluir 
pacientes no estudo AETHERA são os mesmos que habitual-
mente se usam na pratica clínica: pacientes com doença re-
frataria, pacientes com recidiva após uma primeira remissão 
completa de curta duração e pacientes com primeira remis-
são completa mais prolongada, porem com doença extrano-
dal no momento da recidiva.

Esses pacientes são os que tem menor probabilidade de 
cura com o TACT. Talvez o fator prognostico mais discutível, 
e por vezes mais difícil de ser avaliado clinicamente, seja a 
presença de doença extranodal.

Entre os fatores de risco para recidiva utilizados 
no estudo AETHERA ¿qual é considerado o mais 
importante para indicar o uso de Adcetris® como 
terapia de consolidação após o TACT? 

E difícil responder a esta pergunta, pois o impacto dos 
diferentes fatores prognósticos na sobrevida não está com-
provado. Se considerarmos os três fatores prognósticos utili-
zados para a inclusão dos pacientes no estudo, acredito que 
a presença de doença refrataria a quimioterapia primaria 
seja o que tem mais peso na sobrevida a longo prazo após 
o TACT. No estudo AETHERA também foi incluído um novo 
fator prognostico: a resposta da doença a quimioterapia de 
resgate.

Considero que ele seja igualmente muito importante.
Eventualmente, esse fator será capaz de diminuir o impac-

to de outros fatores prognósticos identificados em etapas 
anteriores da doença. Ou seja, um paciente que e primaria-
mente refratário, mas que apresenta remissão completa com 
a quimioterapia de resgate, pode ter prognostico melhor que 
outro que apresenta recidiva posterior com doença extrano-

Acceda a este artículo en siicsalud
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dal, mas que secundariamente e refratário e não responde 
adequadamente a quimioterapia de resgate.

¿Existe algum outro fator de risco, além daqueles 
utilizados no estudo AETHERA, que você considera 
importante para o uso do Adcetris® como terapia de 
consolidação após o TACT?

Infelizmente não há estudos prospectivos adequados que 
analisem os fatores prognósticos em pacientes com recidiva 
do linfoma de Hodgkin. Nesse sentido, os dados disponíveis 
até o momento se baseiam em estudos retrospectivos com 
número intermediário de pacientes. Esses estudos estabele-
ceram alguns fatores prognósticos. O fator prognostico que 
considero de grande importância, e que foi demonstrado 
mais recentemente, e a resposta metabólica da doença a 
quimioterapia de resgate. Existem cada vez mais dados que 
indicam que pacientes com resultados negativos na PET-TC 
antes do TACT apresentam uma sobrevida livre de progres-
são maior que aqueles com resultados positivos. No estudo 
AETHERA a doença foi avaliada apenas com a tomografia 
computadorizada (TC), não tendo sido utilizado o PET-TC. 
Entretanto, quase 70% dos pacientes tinham um exame de 
PET disponível antes do TACT.

¿No estudo AETHERA, houve diferença nas 
respostas ao tratamento entre os pacientes com 
apenas um fator de risco e aqueles com dois ou 
mais fatores de risco? ¿Cómo esses fatores se 
relacionam com os resultados dos subgrupos?

Sim, conforme esperado, quanto maior o número de fa-
tores de mau prognostico presentes, menor a sobrevida livre 
de progressão da doença após o TACT. E um efeito aditivo 
negativo. Nesse sentido, as vantagens da administração de 
terapia de consolidação com Adcetris® são maiores conforme 
aumenta o número de fatores de risco presentes; as curvas 
de sobrevida nos pacientes tratados com o fármaco se man-
tiveram semelhantes, independentemente da quantidade de 
fatores de risco, enquanto as curvas de sobrevida livre de 
progressão nos pacientes que receberam placebo foram pro-
gressivamente inferiores. 

Isso faz com que aumentem significativamente as dife-
renças entre os pacientes que receberam terapia de con-
solidação com Adcetris® e aqueles que receberam placebo, 
conforme se eleva o número de fatores de risco presentes.

¿Qual a relação entre os resultados do estudo 
AETHERA e os resultados das PET-TC realizadas?

Em primeiro lugar, deve-se considerar que, no estudo 
AETHERA, a PET-TC não foi incluída como critério de res-
posta antes do TACT. Aproximadamente 70% dos pacientes 
incluídos no estudo haviam realizado PET-TC antes do TACT, 
porem essa decisão foi do centro que estava tratando o pa-
ciente, e não parte do estudo. Além disso, não foi realizada 
uma avaliação centralizada dessas PET-TCs, diferentemente 
do que ocorreu com as TCs, que foram avaliadas por uma 
central. Por esses motivos, e necessário muito cuidado ao 
avaliar os resultados da terapia de consolidação em função 
das PET-TCs realizadas antes do TACT. Com essas conside-
rações, parece que os pacientes com PET-TC negativa antes 
do TACT tiveram menor benefício com a terapia de consoli-
dação com Adcetris® após o TACT.

¿O Adcetris® pode ser utilizado como terapia 
de consolidação após o TACT em pacientes com 
resultados negativos na PET-TC antes do TACT?

Sim, o Adcetris® pode ser utilizado em pacientes com re-
sultados negativos na PET-TC antes do TACT. No entanto, 
talvez esse subgrupo de pacientes seja o que menos se be-
neficie da administração do Adcetris® como terapia de con-
solidação. Nas analises de subgrupos do estudo, as curvas de 

sobrevida livre de progressão da doença dos pacientes com 
resultados negativos na PET-TC foram semelhantes entre os 
pacientes que receberam terapia de consolidação com Adce-
tris® e aqueles que receberam placebo. Apenas nos pacientes 
que apresentavam algum fator de risco foram observadas di-
ferenças a favor da administração do fármaco.

¿Para quais pacientes o Adcetris® está indicado 
como terapia de consolidação após o TACT?

A princípio, os dados disponíveis sobre os benefícios do 
Adcetris® na sobrevida livre de progressão da doença após o 
TACT foram extraídos dos grupos de pacientes incluídos no 
estudo AETHERA. Assim, qualquer paciente que apresente 
pelo menos um fator de risco utilizado no estudo pode ser 
tratado com terapia de consolidação após o TACT. Evidente-
mente, quanto mais fatores de mau prognostico estiverem 
presentes, maior será o benefício da terapia de consolidação, 
como demonstrado nos subgrupos do estudo AETHERA. Co-
mo comentado anteriormente, os fatores de risco têm efei-
tos aditivos.

¿Por qué foram realizados dezesseis ciclos de 
Adcetris® após o TACT?

Não existe uma justificativa exata para o uso de dezesseis 
ciclos de Adcetris® no estudo AETHERA. Foram utilizados de-
zesseis ciclos de tratamento (aproximadamente um ano) no 
estudo principal de fase 2. No caso do AETHERA, considerou-
se que a probabilidade de recidiva da doença era maior no 
primeiro ano após a realização do TACT e, por isso, decidiu-
se iniciar a administração do fármaco muito pouco tempo 
após o TACT e mantê-la durante um ano.

Na literatura médica, o TACT promove a cura  
de aproximadamente 50% dos pacientes com 
doença refratária ou recidivante (R/R). ¿Por qué 
utilizar o Adcetris® como terapia de consolidação 
após o TACT se os pacientes já podem estar 
curados?

Efetivamente, devemos minimizar tanto quanto possível o 
excesso de tratamento, ou seja, evitar tratar com terapia de 
consolidação, que pode ter efeitos adversos, pacientes que 
eventualmente já estejam curados com o TACT. E por esse 
motivo que o estudo tentou identificar, utilizando fatores 
prognósticos específicos, os pacientes com risco significati-
vamente maior de recidiva após o TACT. Nesses pacientes, 
as possibilidades de cura são menores que 50%. E quase 
impossível não tratar excessivamente uma pequena popu-
lação de pacientes, mas o uso dos fatores prognósticos para 
selecionar os pacientes permite evitar ao máximo o super 
tratamento. 

¿Os pacientes do estudo AETHERA apresentaram 
efeitos adversos diferentes ou semelhantes dos de 
estudos prévios?

Os efeitos adversos apresentados pelos pacientes tratados 
com Adcetris® no estudo AETHERA foram semelhantes aos 
observados no estudo de fase 2. A incidência de neuropatia 
periférica foi maior no estudo AETHERA, provavelmente pelo 
fato de os pacientes terem recebido uma mediana de ciclos 
do fármaco superior ao estudo de fase 2 (quinze versus no-
ve). É sabido que a neuropatia periférica e um efeito adverso 
acumulativo, e se intensifica com o aumento da exposição 
ao fármaco. 

¿Quais foram as principais limitações do estudo 
AETHERA?

Em minha opinião, as limitações mais importantes do es-
tudo AETHERA foram as seguintes: os fatores prognósticos 
utilizados como critério de inclusão não são os únicos, talvez 
nem os mais relevantes. Nesse sentido, atualmente se consi-
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dera a resposta a PET-TC um fator prognostico importante, 
mas infelizmente ela não foi incluída no desenho inicial do 
estudo. Não foram observadas diferenças em relação a so-
brevida global nos dois grupos de pacientes em razão de o 
estudo não ter poder estatístico suficiente para demonstra-
las e também pelo fato de ter permitido que os pacientes 
do grupo placebo recebessem tratamento com Adcetris® se 

houvesse recidiva da doença após o TACT. Finalmente, por 
motivos de desenho do estudo, e com o objetivo de evitar 
recidivas/progressões precoces após o TACT, a resposta ao 
procedimento não foi formalmente avaliada antes do início 
do fármaco/placebo já que o tratamento começou entre o 
dia 30 e o dia 45 após o TACT, enquanto a reavaliação foi 
feita de dois a três meses após o TACT.

La autora no manifiesta conflictos de interés
 

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2017
www.siicsalud.com
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Introdução
“A esquizofrenia é um transtorno complexo, que reúne 

características de um amplo espectro da psicopatologia. 
Agressivos esforços para fazer com que o paciente entre em 
remissão devem começar imediatamente após o primeiro 
episódio. Consequências da falta de remissão incluem mau 
prognóstico, complicações médicas psiquiátricas e gerais, 
resistência ao tratamento e morte devido a comorbidades 
médicas e suicídio”.1 A identificação precoce de risco de psi-
cose em pacientes jovens é ainda um grande desafio para 
a psiquiatria, embora saibamos que vários fatores de risco 
para a esquizofrenia são reconhecidos e continuam sendo 
muito pesquisados. De qualquer forma, ainda não temos um 
padrão de marcadores de risco para a esquizofrenia.2 A in-
tervenção precoce deve ser levada em conta porque o risco 
de morte em pacientes com esse transtorno é duas vezes 
maior que na população geral.3 A esquizofrenia é atualmen-
te classificada como um transtorno psicótico; vários estudos 
evidenciaram que um declínio no funcionamento cognitivo 
precede o início da psicose por quase uma década.4 Os anti-
psicóticos de ação prolongada apresentam melhor eficácia 
na prevenção de recaídas em comparação aos fármacos orais 
e ainda podem melhorar a adesão de pacientes sem insight 
ou que apresentam baixa adesão às medicações orais.5 “Es-
tudos têm demonstrado déficits neuropsicológicos associa-
dos à exposição aguda à Cannabis. No entanto, os resultados 
de estudos que examinam problemas cognitivos persistentes 
associados ao uso crônico de Cannabis são contraditórios; 
alguns deles mostram déficits neuropsicológicos significati-
vos mesmo depois de semanas de abstinência. Uma possível 
explicação para esses resultados inconsistentes é que a Can-
nabis é mais neurotóxica para algumas populações do que 
para outras. Os indivíduos que são expostos a substâncias 
potencialmente neurotóxicas antes dos 15 anos, enquanto o 
cérebro ainda está em desenvolvimento, podem correr maior 
risco de desenvolver déficits neuropsicológicos persistentes 
em comparação com indivíduos mais velhos”.6 Sabe-se que 
existe uma associação entre uso de Cannabis e comorbida-
des psiquiátricas, como a psicose e que a idade de início do 
uso de Cannabis parece influenciar diretamente os sintomas 
positivos e negativos do quadro psicótico.6,7

Caso clínico
AP tem 24 anos, é solteiro, branco, natural de João Pes-

soa (PB), procedente de João Pessoa, estudante do ensino 
fundamental e mantém um relacionamento heterossexual 
estável. 

História
AP veio ao consultório do HU/LW acompanhado de sua 

genitora e de seu genitor com queixa de alucinações audi-
tivas e delírio paranoide. Conta a genitora que AP sempre 
fora uma criança agitada, não parava nunca e tinha vários 
amigos; passava o dia jogando bola, porém, após uma briga 
com colegas de escola, aos 17 anos, começou a ficar “esqui-
sito”. É comum verificar, por informações de familiares ou 
do próprio paciente, mudanças de comportamento muitas 
vezes anos antes do início dos sintomas da esquizofrenia, 
algo que o familiar entende como uma questão social da 
relação do adolescente e que pode até ser confundido com 
um transtorno mental comum ou mesmo com depressão, 
por vezes sendo assim medicado. O tempo todo AP fechava 
as portas de casa, com medo de ser surrado pelos colegas 
com quem havia brigado, e por vezes não ia à escola, jus-
tificando que poderia ser agredido. Gastava a maior parte 
do dia em seu quarto entretido com jogos de computador 
e redes sociais, chegando a ponto de fazer suas refeições 
dentro do quarto, quando as fazia. Dizia que se sentia mais 
seguro assim e procurava convencer a família de que, quan-
to mais ele se expusesse, maior seria o risco de ser agredi-
do fisicamente. Começou então a permanecer acordado à 
noite e só dormia quando o dia amanhecia, sempre com 
jogos de computador. Foi obrigado a voltar ao colégio por 
ordem de seu pai após três meses de ausência; em pouco 
tempo, começou a reclamar de que as pessoas o olhavam de 
modo diferente, de que sempre suspeitavam que ele estives-
se espreitando a vida delas; dizia-se injustiçado e persegui-
do. Após um mês do retorno à sala de aula, apareceu com 
queixa de que ouvia no banheiro do colégio os amigos rindo 
e falando dele; passou a rir sozinho em sala de aula, a se 
esconder no banheiro durante os intervalos até que soasse 
o aviso de retorno à sala. Não tinha amigos, apenas um co-
lega que conhecera havia muito tempo no mesmo colégio. 
Seus pais achavam que aqueles sintomas eram resultantes 
do medo de AP de sofrer agressões; após seis meses da volta 
ao colégio, teve de ser conduzido até sua casa, porque não 
queria sair do banheiro, onde ficava sempre trancado.

Evolução
Os pais resolveram levá-lo a um médico clínico, que lhe 

receitou haloperidol 5 mg e biperideno 2 mg, duas vezes 
ao dia; após duas semanas estava bem melhor, já aceitava 
ir ao colégio e não mais se isolava. Ainda tinha receio das 
pessoas, mas não demonstrava mais os sintomas delirantes, 
porém passava muitas horas no computador. Dormia muito 

A evolução na recuperação de paciente com o uso 
de palmitato de paliperidona e a comparação com 
outros antipsicóticos
The evolution in patient recovery with the use of 
paliperidone palmitate and the comparison with 
other antipsychotics

Alfredo José Minervino
Professor, Departamento de Medicina Interna, Coordenador da 
Residência Médica em Psiquiatria, Universidade Federal da Paraíba 
(UFPb), Paraíba, Brasil 
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tarde por causa dos jogos, o que o prejudicava nas ativida-
des matutinas, inclusive a ida ao colégio. Após dois meses 
de tratamento, teve uma recaída, com a volta dos sintomas 
psicóticos; dizia que os vizinhos o olhavam de modo dife-
rente e que sempre denegriam sua imagem. Embasava essa 
certeza dizendo que ouvia claramente de seu quarto o plano 
dos vizinhos para deixá-lo louco. Ao verificar os medicamen-
tos, a mãe achou embaixo do colchão vários comprimidos, 
concluindo assim que AP não os tomava corretamente. O 
paciente foi então levado a um psiquiatra, que o medicou 
com risperidona 3 mg e clonazepam 2 mg, ambos à noi-
te. AP melhorou, foi encaminhado a um processo cogni-
tivo comportamental uma vez por semana e passou bem 
por um ano. Voltou a frequentar a escola e praticamente 
ficou assintomático, inclusive fazendo amigos no colégio 
que, de vez em quando, levava para sua casa com o obje-
tivo de jogar no computador. Após alguns meses, passou 
a sentir-se perseguido por um amigo que fizera nas redes 
sociais e amanheceu um dia quebrando o computador e to-
das as lâmpadas do quarto, pois acreditava que o amigo o 
estava espionando e colocando suas imagens na internet. 
Dizia que havia câmeras em todos os cômodos da casa e, 
extremamente agitado, foi levado ao serviço de urgência do 
estado, sendo medicado com haloperidol e prometazina in-
jetáveis. Permaneceu com essa medicação de oito em oito 
horas por dois dias e recebeu alta com melhora na agitação 
psicomotora; no retorno ao psiquiatra, foi aumentada a do-
se de risperidona para 4 mg/dia, mais o clonazepam 2 mg 
à noite; manteve essa medicação e não obteve melhora. A 
mãe percebeu que AP saía de casa por algumas vezes e se 
demorava pouco tempo na rua; dizia que ia “esfriar a ca-
beça” e voltava em seguida trancando-se no quarto; depois 
disso, dormia muito e comia demais, assaltando a geladeira 
à noite. Quando a mãe conseguiu arrumar o quarto do filho 
numa dessas saídas, achou novamente comprimidos escon-
didos e cigarros de maconha embaixo do colchão. Questio-
nado sobre isso, AP agrediu fisicamente a mãe e a empurrou 
para fora do quarto; em surto, quebrou seu quarto inteiro 
e foi conduzido pela polícia e pelo SAMU para a urgência 
do estado, sendo novamente medicado com haloperidol e 
prometazina injetáveis de oito em oito horas e permane-
cendo ali por 72 horas. Posteriormente, foi encaminhado 
para internamento em hospital, onde ficou por três dias e 
recebeu alta por termo de responsabilidade. Melhorou com 
a saída e passou a fazer uso de olanzapina 10 mg e clonaze-
pam 2 mg; não evoluiu bem e continuou fumando maconha 
escondido para se “acalmar”; interrompendo o discurso da 
mãe, o paciente conta que essa é a única coisa que o faz re-
laxar. Depois disso, os sintomas delirantes persecutórios e as 
alucinações auditivas pioraram muito; AP não frequentava 
mais a psicoterapia e gozava de certa cumplicidade do pai, 
que sempre lhe deixava dinheiro para que pudesse se diver-
tir, o que contribuía e muito para a compra da droga. Como 
AP ficava dormindo muito tempo, a família criou um certo 
pacto de silêncio e não se importava muito com os sintomas, 
até que ele entrou em surto e saiu de seu quarto na madru-
gada armado de uma faca de mesa tentando matar o pai, 
que só escapou dos golpes por ter maior compleição física. 
A decisão foi interná-lo em uma “clínica de repouso” por 
um mês; dali, o paciente foi encaminhado para tratamento 
ambulatorial, com psiquiatra e psicólogo. A prescrição foi 
risperidona 2 mg e clonazepam 2 mg, que AP seguiu bem 

por quarenta dias, mas abandonou o tratamento, voltando 
à crise atual.

Achados
Ao exame, o paciente apresentava quadro de agitação 

psicomotora, discurso por vezes desconexo com conteúdo 
persecutório, alucinações auditivas, insônia subterminal uso 
esporádico de maconha, aspecto ensimesmado. Não tinha 
consciência alguma da enfermidade e não aceitava nenhu-
ma medicação prescrita; preferia internar-se e tomar a me-
dicação de forma injetável a tomar “química para modificar-
se”. Não aceitou deixar a maconha, substância da qual não 
se diz dependente; tinha atitude desafiadora em relação ao 
entrevistador e por vezes era hostil. Aceitou fazer uso de ris-
peridona com a condição de poder abandonar o tratamento 
em uma semana se não estivesse bem.

Discussão
Tratando-se de um paciente com doença de evolução de 

mais ou menos três anos, sem adesão ao tratamento, com 
tomadas irregulares e nem sempre com doses adequadas, op-
tamos por aceitar a sua proposta para termos um novo conta-
to. Estabeleceu-se um acordo segundo o qual sua mãe ficaria 
encarregada de verificar a ingestão da medicação, inclusive 
pedindo a ele que abrisse a boca e mostrasse que a havia 
engolido. Solicitamos os exames de bioquímica e os resulta-
dos foram trazidos por AP uma semana depois, como acor-
dado. Constatamos que o paciente apresentava aumento nas 
taxas de TGO, TGP e gama GT (GGT) de três vezes o valor 
normal; o hemograma mostrou aumento de segmentados, 
taxas tireoidianas normais, colesterol e triglicerídeos aumen-
tados em quatro vezes e prolactina aumentada em três vezes; 
porém não houve o cuidado para que a técnica do exame 
fosse bem-feita. AP apresentava também os pés um pouco 
edemaciados; segundo o relado da mãe, ele não aceitou se 
submeter à verificação da tomada da medicação e perma-
necia em crise, porém não havia fumado maconha, já que a 
família não o deixou sair de casa naquela semana. Optamos 
então por sugerir a AP o uso da paliperidona de ação pro-
longada. Iniciamos o esquema terapêutico recomendado em 
bula; como o paciente já tinha feito uso de risperidona oral, 
o que já indica que não há nenhuma possibilidade de evento 
de sensibilização grave, prescrevemos no dia 1 uma ampola 
de paliperidona 150 mg no músculo deltoide e, após o sétimo 
dia, aplicamos 100 mg de paliperidona intramuscular (IM), 
também no músculo deltoide, com dose de manutenção de 
100 mg mensalmente, já que ele mesmo na consulta inicial 
disse preferir usar injetável a oral. Fizemos a aplicação por 
dois meses: a inicial e mais dois meses de manutenção, com 
resultados excelentes no surto, remissão parcial dos sintomas, 
mas ainda permanecendo certo delírio paranoide, motivo pe-
lo qual no quarto mês aumentamos para 150 mg a dose de 
paliperidona. Em todo esse período, o paciente não fez uso 
de maconha, sendo “vigiado” dia e noite pela família e fa-
zendo testes toxicológicos, o que nos garantiu a abstinência 
da droga. Após um ano, o paciente não apresenta sintomas 
psicóticos sob o uso de 150 mg de paliperidona mensalmente 
e divalproato de ação lenta 500 mg. Este último fora intro-
duzido há seis meses em razão de queixa do paciente de estar 
irritado e com a cabeça doendo; houve muito êxito com a 
introdução, e hoje o paciente está assintomático e em psico-
terapia, com consultas mensais com a psiquiatria.

El autor no manifiesta conflictos de interés
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Introdução
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a 

esquizofrenia é uma das dez principais causas de inca-
pacidade no ser humano em decorrência do seu início 
precoce (final da adolescência/começo da vida adulta), 
com a persistência dos sintomas e a cronicidade do qua-
dro,1 sendo que a maioria dos pacientes com esquizofre-
nia apresenta grandes alterações de funcionalidade, que 
determinam dificuldades em estabelecer relações afetivas 
estáveis e obter empregos formais,2,3 e certo grau de di-
ficuldade para perceber, interpretar e processar informa-
ções sociais.4

Evidências demonstram que o período inicial da es-
quizofrenia, definido como o intervalo de até cinco anos 
após o primeiro episódio, é extremamente importante na 
determinação do prognóstico a longo prazo.5 Com isso, 
o principal objetivo do tratamento nessa fase é impedir 
ou reduzir as recaídas, que geralmente são determinadas 
pelo aumento da utilização do serviço ambulatorial ou 
frequentes hospitalizações.6,7

Embora a recaída dos sintomas na esquizofrenia esteja 
associada a fatores genéticos e biológicos, problemas de 
não adesão farmacológica são provavelmente a principal 
causa do ressurgimento dos sintomas com um aumento 
do risco, mesmo após o primeiro episódio.8-10 Em estudos 
realizados com amostras clínicas, verificou-se que a não 
adesão farmacológica é muito frequente, principalmente 
nas fases iniciais da esquizofrenia, com taxas que variam 
mais de 40% para os antipsicóticos orais, sem diferença 
estatística entre os da primeira e da segunda geração.11,12 
Com isso, a abordagem e o manejo da não adesão são 
um desafio para o sucesso do tratamento que se inicia 
desde o primeiro episódio.13

O quadro clínico a seguir ilustra a preocupação do psi-
quiatra assistente com o problema da não adesão medi-
camentosa do paciente com diagnóstico de esquizofrenia 
desde o início do transtorno.

Caso clínico
Paciente: MAS, sexo masculino, 18 anos, católico, natural 

e procedente de Nova Serrana, MG, cursando a 1ª série do 
ensino médio, reside com a mãe, irmãos e avós maternos. 
A renda familiar gira em torno de seis salários mínimos. O 
paciente é atendido por mim desde janeiro de 2016.

Queixa principal
“Doutor, meu filho voltou a ficar de olhos arregalados, 

falando sozinho, fechando janelas e portas com medo de 
alguém entrar em casa para matá-lo e mexendo as mãos 
e os pés de maneira estranha... Ele ficou assim pela pri-

meira vez há cinco meses, mas levamos ao médico, que 
passou um remédio e ele tinha voltado ao normal, embo-
ra engordado muito!” (sic).

Entrevista atual
Na sala de espera, o paciente encontrava-se com o 

olhar perplexo, desconfiado, fazendo movimentos com a 
boca como se estivesse soprando um balão e tampando 
os ouvidos com as mãos frequentemente. Foi difícil a sua 
entrada no consultório, pois ele tinha medo de que eu 
batesse nele ou de que os vizinhos aproveitassem o fato 
de estar só comigo e o matassem. O paciente só entrou 
depois de a mãe garantir que entraria junto e permane-
ceria durante a consulta.

No decorrer do atendimento, o paciente estava mais 
tranquilo, com certa indiferença afetiva, mas sempre se-
gurando as mãos da mãe e olhando para a porta. Tentei 
estabelecer uma conversa, mas só falava que queria ir 
embora porque os vizinhos e os colegas já haviam desco-
berto que ele estava ali e viriam atrás dele para matá-lo. 
Em virtude disso, o atendimento acabou sendo baseado 
nas informações da mãe, pela impossibilidade de o pa-
ciente responder às perguntas.

A mãe relata que o paciente estava muito bem desde 
agosto 2015, e com isso parou por conta própria a olan-
zapina 5 mg prescrita pelo psiquiatra de sua cidade. No 
entanto, no Natal de 2015 o paciente bebeu muito, coisa 
que não costumava fazer, e ficou bastante agressivo e 
com medo de que os vizinhos e colegas entrassem em 
sua casa e o matassem. Desde então, o paciente se mos-
tra amedrontado, agressivo, insone e com dificuldade de 
tomar a medicação, porque acha que, ficando com sono, 
vai ser mais fácil de ser morto pelos vizinhos e colegas.

História pregressa
A mãe informa que o paciente era normal até uns oi-

to meses antes, entretanto ressalta que ele sempre foi 
menos sociável que os irmãos; era de poucas palavras e 
tinha comportamentos mais infantis e inapropriados pa-
ra sua idade. Também destaca que ele sempre foi mais 
sensível a barulhos mais altos e cismado com as pessoas, 
achando sempre que elas queriam fazer “sacanagens” 
com ele.

O primeiro episódio ocorreu entre os meses de junho 
e julho de 2015. Na ocasião, o paciente relatou à mãe 
que estava apaixonado por uma colega de sala e passou 
a desenvolver um comportamento obsessivo por ela, mas 
sempre sem ter coragem de abordá-la. Passava horas es-
crevendo cartas para ela e conversando com o espelho 
como se ela estivesse presente. 

O uso do palmitato de paliperidona no início  
de um quadro de esquizofrenia
The use of paliperidone palmitate at the onset  
of schizophrenia

Érico Castro-Costa
Médico psiquiatra, Pós-Doutorado pelo Instituto de Psiquiatria (IoP), King’s College, 
Londres, Reino Unido; Pesquisador Associado, Centro de Pesquisa René Rachou, 
Fiocruz, CPqRR, Brasil
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Paralelamente, a mãe percebeu um aumento da agres-
sividade do paciente, com respostas ríspidas e pequenas 
violências físicas, como empurrões, beliscões e tapas nela 
e nos irmãos, além de alteração no padrão do sono, que 
o fazia andar muito à noite pela casa.

A mãe pensou que fosse alguma alteração transitória, 
porque, apesar da mudança de comportamento, as va-
riações eram leves e discretas, e isso só tinha chamado a 
sua atenção porque o rapaz sempre foi “muito bonzinho 
e carinhoso”. Porém, em agosto de 2015, a mãe fora 
chamada pela polícia porque o filho estava preso por ten-
tar agarrar e beijar à força uma colega após o horário da 
aula na praça da cidade. Como a colega não consentiu 
espontaneamente, desviando-se dele várias vezes, MAS 
agrediu-a fisicamente com um chute, e foi contido por 
outros colegas por alguns minutos até a chegada da polí-
cia, que o encaminhou para a cadeia da cidade.

Na cadeia, a mãe relata que encontrou o paciente 
chorando, transtornado, com os olhos arregalados e de 
joelhos, como se estivesse rezando, pedindo perdão repe-
tidamente a Deus.

Quando a mãe se aproximou, ele lhe pediu que o le-
vasse para casa e o protegesse, porque os policiais e os 
colegas queriam matá-lo. Não mencionou o episódio de 
agressão à colega e, quando perguntado, disse que não 
se lembrava.

Após sair da cadeia, onde permaneceu por seis horas, 
o rapaz foi encaminhado a um atendimento de urgência 
no CAPS da sua cidade. Ali foi medicado com haloperi-
dol 10 mg e diazepam 10 mg, ambos via oral, e no dia 
seguinte, atendido por um psiquiatra do serviço privado 
de sua cidade.

Nesse atendimento (agosto/2015), o psiquiatra de No-
va Serrana prescreveu olanzapina 10 mg e manteve o 
diazepam. Já na primeira semana, o paciente mostrava-
-se mais tranquilo, com melhora do sono. No segundo 
atendimento (setembro/2015), um mês após o início do 
tratamento com olanzapina, já se encontrava organizado, 
menos agressivo e com padrão de sono melhor. Entre-
tanto, queixou-se do ganho de 4 quilos nesse período. 
Foi orientado a tentar regrar a alimentação e fazer uma 
atividade física, para reduzir esse efeito no peso.

No terceiro atendimento (outubro/2015), também em 
sua cidade, a mãe relata que o paciente parecia ter volta-
do ao normal, com o pensamento claro, lógico, sem a pe-
quena alteração da agressividade que ela tinha percebido 
anteriormente e sem falar da colega. Porém, ele andava 
mais sonolento e havia engordado mais 2 quilos, o que 
o deixou muito incomodado. Em vista disso, o psiquiatra 
sugeriu a redução da olanzapina para 5 mg/dia.

Mesmo com um novo atendimento marcado para dali a 
trinta dias, a mãe relata que o paciente não quis ir à con-
sulta porque estava muito bem, e ela mesma permitiu isso, 
pegando a receita da olanzapina 5 mg/dia com um pri-
mo médico. Depois de trinta dias, sessenta após o último 
atendimento psiquiátrico, a mãe perguntou ao paciente se 
já haviam acabado os comprimidos, e ele respondeu que 
parara porque estava se sentindo muito bem, mas ainda 
restavam uns dez ou doze comprimidos. A mãe concordou 
com o filho que ele estava bem, deixou de marcar novo 
atendimento e permitiu que ele interrompesse a medicação.

Impressão diagnóstica
F.20.0 – Esquizofrenia paranoide

Conduta
Inicialmente, prescrevi risperidona 1 mg oral por três 

dias, para avaliar se o paciente tinha alguma sensibilidade 
ou alergia ao medicamento, uma vez que nunca o uti-
lizara anteriormente. Após a verificação da ausência de 
sensibilidade, foram administradas uma ampola de palmi-
tato de paliperidona 150 mg no dia um e uma ampola de  
100 mg no deltoide esquerdo no dia oito.

Além disso, reforcei a necessidade do uso da medica-
ção mesmo na ausência dos sintomas, devido ao grande 
risco de recorrência e piora do quadro após cada recaída. 

Atendimentos subsequentes
A mãe relata que, antes da segunda aplicação, sete 

dias após a primeira, o paciente já apresentava uma me-
lhora dos pensamentos, não falando que os vizinhos e 
colegas queriam matá-lo.

A remissão completa dos sintomas foi alcançada após 
dois meses do início do palmitato de paliperidona, com a 
restauração de sua funcionalidade e o retorno às ativida-
des acadêmicas. Com relação aos efeitos adversos, até o 
início de maio de 2016 o paciente tinha ganhado apenas 
1 quilo; apresentou ligeiros tremores de membros supe-
riores nas duas primeiras semanas e não houve relato de 
sonolência.

Conclusões
Do meu ponto de vista, a esquizofrenia é um transtor-

no crônico e incapacitante, que frequentemente submete 
o paciente a várias recaídas. Um dos fatores de risco mais 
importantes para as recaídas é a não adesão terapêuti-
ca dos pacientes.14 Estudos recentes investigam a possi-
bilidade dos antipsicóticos de 2ª geração de longa-ação 
possam se tornar também uma opção no tratamento do 
primeiro episódio da esquizofrenia.14
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Brentuximabe vedotina após 
transplante autólogo de células-
tronco no linfoma de Hodgkin

Lancet 385(9980):1853-1862, 2016

New York, EE.UU.
Terapia com altas doses seguida de transplante autólogo 

de celulas-tronco (TACT) e o tratamento-padrão para o 
linfoma de Hodgkin recidivante ou primário refratário, 
conforme ficou demonstrado em dois estudos clínicos 
randomizados. Essa estratégia foi associada a uma 
sobrevida livre de progressão da doenca significativamente 
maior, com taxas de cura de até 50%.

Alguns fatores relacionados ao pior prognostico são o 
linfoma refratário, a duração inicial da remissão inferior 
a um ano, a doença extranodal e os estadios avançados 
no momento da recidiva. Também foi observado que dois 
fatores de risco importantes antes do TACT são a falta de 
resposta a quimioterapia de resgate previa ao TACT e a 
presença de doença residual no momento da terapia com 
altas doses (detectada em tomografia computadorizada 
[TC] ou tomografia por emissão de pósitrons [PET]).

Foram avaliadas diversas estratégias para melhorar os 
resultados do TACT, como a intensificação do esquema 
de condicionamento, a radioterapia antes ou depois do 
TACT, o TACT sequencial e a terapia de consolidação após 
o TACT. Um desafio importante relacionado a esta última 
estratégia e a dificuldade para realizar tratamentos eficazes 
e bem tolerados precocemente, isto e, logo após o TACT 
(quando seu efeito seria maior).

O brentuximabe vedotina e um anticorpo anti-CD30 
conjugado com monometil auristatina E, um composto que 
altera os microtúbulos. Um estudo de fase 2 em pacientes 
com linfoma de Hodgkin com expressão de CD30 que 
não foram considerados aptos para TACT demonstrou 
eficácia significativa desse fármaco, com taxa de resposta 
objetiva de 75% e taxa de remissão completa de 34%. Um 
seguimento de longo prazo mostrou que a sobrevida global 
mediana sob uso de brentuximabe vedotina foi de  
40.5 meses, associando-se o fármaco a baixas taxas de 
efeitos tóxicos e hematológicos graves. 

O objetivo do presente estudo (AETHERA) foi avaliar 
se a terapia de consolidação precoce com brentuximabe 
vedotina após o TACT melhora a sobrevida livre de 
progressão da doença em pacientes com linfoma de 
Hodgkin recidivante ou refratário.

Este e um estudo de fase 3, multicêntrico, randomizado, 
duplo-cego, controlado com placebo, que foi realizado 
em 78 instituições dos Estados Unidos e da Europa. 
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Foram incluídos 329 pacientes com 18 anos ou mais, 
diagnosticados com linfoma de Hodgkin clássico, 
confirmado histologicamente, e submetidos a quimioterapia 
com altas doses e TACT. Os indivíduos deveriam apresentar 
algum fator de risco para progressão da doença após o 
TACT: linfoma de Hodgkin primário refratário (insucesso 
em atingir a remissão completa), recidiva do linfoma em 
menos de doze meses após a remissão ou acometimento 
extranodal no início da quimioterapia de resgate antes 
do TACT. Esses pacientes deveriam apresentar também 
remissão completa, remissão parcial ou doença estável 
após a quimioterapia de resgate antes do TACT, além das 
funções renal, hepática e da medula óssea preservadas. 
Foram excluídos pacientes que haviam recebido 
brentuximabe vedotina previamente, porem foi permitida a 
inclusão de pacientes submetidos a mais de um TACT.

Os pacientes foram randomizados para receber  
1.8 mg/kg de brentuximabe vedotina por via intravenosa 
(no primeiro dia de cada ciclo de 21 dias, com um total 
de dezesseis ciclos) ou placebo. Foi realizada profilaxia 
para infecções conforme protocolos-padrão e permitido o 
uso de fatores de crescimento e de derivados sanguíneos, 
quando necessário. Em pacientes com sinais radiológicos de 
progressão da doença durante o estudo, foi permitido o uso 
aberto de brentuximabe vedotina.

Avaliou-se a progressão da doença por critérios 
específicos e realizou-se a TC no início do estudo e com 
três, seis, nove, doze, dezoito e 24 meses. A sobrevida 
e o estado da doença foram aferidos a cada seis meses. 
Também foram registrados a ocorrência de efeitos  
adversos, o uso concomitante de outros fármacos e os 
resultados de exames laboratoriais e físico. O desfecho 
primário do estudo foi a sobrevida livre de progressão da 
doença, e os desfechos secundários foram a sobrevida 
global e a segurança. A análise estatística foi realizada 
pelas curvas de Kaplan-Meier, pelo teste de log-rank e pela 
regressão de Cox.

Dos 329 pacientes participantes, 165 receberam 
brentuximabe vedotina e 164 receberam placebo. As 
características demográficas de ambos os grupos foram 
semelhantes, com exceção da proporção de mulheres e de 
afro-americanos, maior no primeiro grupo.

A proporção de pacientes com linfoma primário refratário 
ou linfoma recidivante nos primeiros doze meses foi 
elevada. A doenca extranodal estava presente em um terço 
dos pacientes, e os sintomas B em um quarto dos pacientes.

Antes da terapia com altas doses e do TACT, as melhores 
respostas foram remissão completa em 37% dos casos, 
remissão parcial em 34% e doença estável em 28% dos 
casos; 45% dos pacientes receberam pelo menos dois 
esquemas de resgate.

Nos grupos brentuximabe vedotina e placebo, 74% e 
79%, respectivamente, continuaram o tratamento e o 
seguimento a longo prazo. Os motivos alegados para o 
abandono do tratamento foram a conclusão dos dezesseis 
ciclos (47% e 49% dos pacientes dos grupos brentuximabe 
e placebo, respectivamente), a progressão da doença  
(15% e 42%, respectivamente), a ocorrência de efeitos 
adversos (33% e 6%, respectivamente) e a decisão 
dos pacientes (5% e 2%, respectivamente). Os efeitos 
adversos mais frequentemente associados ao abandono do 
tratamento com brentuximabe vedotina foram neuropatia 
Periférica sensitiva e neuropatia motora.

Após um seguimento mediano de trinta meses (variação 
de zero a cinquenta), foi observada uma melhora 
significativa da sobrevida livre de progressão da doença 

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.



Claves Farmacología Clínica 5 (2017) 12-25
h

tt
p

://
w

w
w

.s
ii

c.
in

fo

13

após o TACT podem ser precoces, motivo pelo qual muitos 
pacientes com sobrevida livre de progressão da doença 
durante 24 meses podem estar curados (embora deva ser 
realizado seguimento a longo prazo).

O número de pacientes no grupo placebo que necessitaram 
de outras terapias (incluindo transplante alogênico de celulas-
tronco) foi maior do que no grupo brentuximabe vedotina. Os 
benefícios do brentuximabe vedotina foram observados em 
todos os subgrupos da doença, sendo a sobrevida global em 
três anos superior a 80%.

O brentuximabe vedotina foi geralmente bem tolerado 
e seguro. Quase metade dos pacientes tratados completou 
os dezesseis ciclos de administração, sendo a neuropatia 
periférica o efeito adverso mais frequente, que, por sua vez, 
se resolveu ou melhorou significativamente na maioria dos 
pacientes (embora um terço deles tenha abandonado o 
tratamento por toxicidade, principalmente pela neuropatia).

Os autores concluem que o uso do brentuximabe vedotina 
como terapia de consolidação imediatamente após o TACT 
no linfoma de Hodgkin com fatores de risco para recidiva 
ou progressão foi geralmente bem tolerado e se associou 
a sobrevida livre de progressão da doença de forma 
sustentada. Essa terapia pode melhorar as possibilidades de 
cura e evitar a exposição a terapias toxicas subsequentes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/152724

Opioides. Segurança e equivalência
Revista de la Sociedad Española del Dolor 9(5):17-18, 2002

Cádiz, España
Na década de 80, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) propôs um programa com o objetivo de melhorar a 
abordagem terapêutica dos pacientes com dor oncológica. 
Para isso, foi realizado um encontro multidisciplinar que 
resultou na publicação de diretrizes finais, após uma versão 
preliminar, em 1986. Na versão final, que não foi baseada 
em evidências, a OMS sugeriu uma abordagem analgésica 
em etapas de três níveis (abordagem “em escada”). 
Nesse modelo, o tratamento era baseado na intensidade 
subjetiva da dor, sem considerar sua causa. As etapas 
incluíam analgésicos não opioides, opioides “fracos” e 
opioides potentes, com a possibilidade de serem integrados 
tratamentos oncológicos paliativos e fármacos coadjuvantes 
em qualquer etapa do tratamento (Figura 1).

Esse modelo de “escada analgésica” permanece útil 
para fins educativos, especialmente para melhorar os 
conhecimentos sobre farmacologia e disponibilidade dos 
opioides essenciais em todo o mundo, e tem o suporte de 
sociedades médicas como a World Federation of Societies of 
Anaesthesiologists (WFSA) e a International Association for 
the Study of Pain (IASP).

A abordagem analgésica em etapas foi formulada 
exclusivamente para o tratamento de pacientes com dor 
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no grupo brentuximabe vedotina (hazard ratio [HR] 
estratificado de 0.57; intervalo de confiança [IC] 95%:  
0.40-0.81; p = 0.0013), com mediana de 42.9 meses  
(IC 95%: 30.4-42.9) no grupo brentuximabe vedotina e  
de 24.1 meses (IC 95%: 11.5-valor superior não estimado) 
no grupo placebo.

Na revisão independente dos dados, a taxa de sobrevida 
livre de progressão da doença estimada em dois anos foi de 
63% (IC 95%: 55%-70%) no grupo brentuximabe vedotina 
e de 51% (IC 95%: 43%-59%) no grupo placebo. Na 
análise dos pesquisadores, os resultados foram semelhantes, 
com taxa de concordância de 87%, em comparação com a 
análise independente.

Setenta e dois pacientes (85%) do grupo placebo que 
receberam tratamento subsequente por progressão da 
doença fizeram uso de brentuximabe vedotina. Além disso, 
um novo TACT foi mais frequente no grupo placebo do que 
no grupo brentuximabe vedotina.

A análise de segurança foi realizada em 167 pacientes 
do grupo brentuximabe vedotina e em 160 indivíduos do 
grupo placebo, com mediana de quinze ciclos (variação de 
um a dezesseis ciclos) em ambos os grupos. Foi necessária 
a redução da dose devido a efeitos adversos em 32% 
dos pacientes do grupo brentuximabe vedotina e em 3% 
do grupo placebo. Houve adiamento da administração 
terapêutica em razão de efeitos adversos em 9% dos 
pacientes do grupo brentuximabe vedotina e em 3% do 
grupo placebo.

A neuropatia periférica foi o efeito adverso mais 
frequente no grupo brentuximabe vedotina (67% dos 
pacientes, em comparacao com os 19% do grupo placebo), 
geralmente de grau 1 ou 2 (embora tenha sido de grau 3 
em 13% dos pacientes), sem nenhum caso de grau 4.

A mediana de intervalo de tempo até a ocorrência de 
efeito adverso foi 13.7 semanas (variacao: 0.1-47.4); a 
neuropatia periférica provocou o abandono do tratamento 
em 23% dos pacientes, e em 31% houve modificação 
da dose (destes, 25% abandonaram posteriormente o 
tratamento, com mediana de ciclos de 10.5; os demais 
completaram os dezesseis ciclos). Noventa e cinco de 112 
pacientes do grupo brentuximabe vedotina com sintomas de 
neuropatia periférica (ou 85% deles) melhoraram ou tiveram 
o problema resolvido completamente em uma mediana de 
tempo de 23.4 semanas (variação: 0.1-138 semanas).

A incidência de neutropenia foi maior no grupo 
brentuximabe vedotina, com 49 casos de toxicidade de 
grau ≥ 3 e apenas um caso de neutropenia febril; houve 
adiamento de dose em 36 pacientes (embora não tenha 
sido necessário diminuir a dose ou suspender a terapia).

Fatores de crescimento foram administrados em 25% 
dos pacientes do grupo brentuximabe vedotina e em 11% 
do grupo placebo. Infecções graves ocorreram em 7% e 
6% dos pacientes, e toxicidade pulmonar em 5% e 3% dos 
pacientes dos grupos brentuximabe vedotina e placebo, 
respectivamente.

Um paciente tratado com brentuximabe vedotina evoluiu 
para óbito por insuficiência respiratória aguda associada 
a pneumonite nos primeiros trinta dias após o início da 
terapia; outro paciente deste grupo faleceu por insuficiência 
respiratória após episódio de pancreatite relacionado ao 
tratamento quarenta dias após o início do tratamento. A 
taxa de mortalidade relacionada a doença foi de 11% nos 
dois grupos.

Os resultados do presente estudo indicam que o 
tratamento de consolidação com brentuximabe vedotina 
está associado a melhora significativa da sobrevida livre de 
progressão da doença, em comparação com o placebo, 
com 63% dos pacientes tratados livres de progressão em 
24 meses contra 51% do grupo placebo. Estudos prévios 
haviam observado que a recidiva ou a progressão da doença 
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oncológica e tem como objetivo principal otimizar o 
uso dos fármacos opioides. No entanto, tal modelo de 
administração de analgésicos pode não ser adequado       
em todos os tipos de dor, como nos pacientes em  
pós-operatório e, sobretudo, nas diversas situações de dor 
aguda. Em ambos os casos, pode ser necessária a terapia 
inicial com opoides.

Devem ser considerados ainda os avanços na 
compreensão da fisiopatologia da dor e o surgimento de 
novos fármacos e de recursos tecnológicos. Dessa forma,  
a ampliação do uso e a simplificação do modelo de 
analgesia em etapas acabam constituindo um obstáculo,           
e não uma ajuda, para o tratamento apropriado e atual           
da dor. 

Quando se consideram fatores como a situação atual 
do tratamento da dor, as novidades no conhecimento da 
fisiopatologia da dor, os modelos de avaliação continuada 
da dor e os novos recursos (fármacos, tecnologia),  
entende-se que a abordagem analgésica em etapas 
da  OMS pode representar uma barreira para a terapia 
adequada de muitas síndromes dolorosas. Isso porque 
a abordagem em etapas “obriga” os pacientes a passar 
por períodos de experimentação farmacológica até que 
reconheçam qual a estratégia mais adequada para o                 
seu caso.

Nesse contexto, foi proposto um novo modelo de 
classificação e uso de analgésicos que incorpora tanto a 
intensidade da dor quanto a sua etiologia. Além disso, ese 
sistema é valido para pacientes com dor aguda ou crônica, 
assim como para indivíduos com dor oncológica e não 
oncológica.

O novo modelo recebeu o nome de “elevador 
analgésico”, no qual se faz uma simulação de o paciente 
estar em um elevador cuja base são os fármacos adjuvantes.

O “elevador” apresenta quatro níveis ou “botões”, 
conforme a intensidade da dor: leve, moderada, importante 
ou insuportável.

O “botão” leve corresponde a analgésicos não opioides, 
enquanto o moderado inclui fármacos como a codeína e o 
tramadol, muitas vezes em combinação com o paracetamol.

O “botão” importante compreende opioides potentes, 
enquanto o insuportável pode incluir a administração de 
opioides por via intratecal para bloqueios nervosos.

Assim como nos elevadores convencionais, o sistema 
apresenta um “botão de alarme” para pacientes com 
pontuação de dor maior que 5 na escala analógica visual 
(Figura 2).

Fármacos adjuvantes
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Figura 2. (Adaptada) “Elevador analgésico”.  EAV, escala analógica visual.1
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Útil na dor aguda ou crónica, oncológica ou não 
oncológica

Diferentemente da analgesia em etapas, o esquema 
do “elevador analgésico” permite resposta imediata e a 
possibilidade de idas e voltas entre fármacos com maior e 
menor potência, conforme a avaliação de cada paciente. 
Esse novo modelo valoriza a avaliação contínua da dor por 
escalas analógicas visuais e, como mencionado, oferece a 
possibilidade de alerta para pacientes com pontuação de 
dor > 5. Por exemplo, na abordagem da dor aguda, esse 
esquema do “elevador analgésico” se adapta muito bem. 
No tratamento agudo da dor pós-operatória, momento em 
que muitos pacientes necessitam da administração inicial de 
opioides potentes, podem-se administrar analgésicos menos 
potentes 24 horas após a cirurgia. Esse modelo também é útil 
no trabalho de parto, durante o qual, conforme a intensidade 
da dor, as mulheres podem precisar de analgesia peridural 
nas primeiras horas, com o uso de paracetamol oral logo em 
seguida, ou até mesmo ficar sem analgésicos.

No tratamento da dor crônica, é particularmente 
interessante que o esquema do “elevador analgésico” 
facilite a abordagem inicial por meio da administração 
direta de tramadol e paracetamol, dependendo da 
intensidade da dor.

Na opinião dos autores, não parece adequado, nem 
ético, permitir o sofrimento de um paciente durante 
dias ou semanas, enquanto se obedecem aos estágios 
da abordagem analgésica em etapas até que se atinja 
o esquema mais adequado. Os autores afirmam que, 
atualmente, se chegou à maturidade no tratamento da dor. 
Assim, é necessário adaptar os conceitos vigentes para a 
segurança e a resposta imediata características do modelo 
do “elevador analgésico”.

Información adicional en 
www.siicsalud.com/pdf/sg_25_61317.pdf
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A rosuvastatina é mais eficaz na 
regressão de placas ateroscleróticas 
coronárias

American Journal of Cardiology 109:1700-1704, 2012

Seul, Corea
A rosuvastatina (10 mg/dia) e a atorvastatina (10 a  

20 mg/dia) são fármacos frequentemente prescritos para      
a prevenção de eventos coronários recorrentes.  
Entretanto, pouco se sabe se essa abordagem é tão eficaz 
quanto a terapia com estatina em altas doses e se existem 
diferenças entre as estatinas na regressão das placas 
ateroscleróticas.

O objetivo do presente estudo foi comparar os efeitos  
da rosuvastatina e da atorvastatina com potências 
equivalentes sobre placas ateroscleróticas discretas 
em artérias coronárias utilizando a ultrassonografia 
intravascular (IVUS) (Estudo ARTMAP, Atorvastatin versus 
Rosuvastatin Therapy with Equivaent Potency on Mild 
Coronary Atherosclerotic Plaques).

O ARTMAP é um estudo randomizado, prospectivo e 
aberto que incluiu 350 pacientes adultos com indicação de 
intervenção coronária percutânea.

Os pacientes selecionados deveriam apresentar uma 
ou mais placas ateroscleróticas que causassem obstrução 
luminal de 20% a 50%, com comprimento da lesão  
> 10 mm em uma artéria coronária não submetida a 
intervenção. Foram excluídos pacientes submetidos à 
cirurgia de revascularização miocárdica, aqueles com 
doença valvar, fração de ejeção do ventrículo esquerdo  
< 40%, insuficiência cardíaca, insuficiência renal  
(creatinina sérica > 1.5 mg/dl) e hepatopatia ativa e os  
que fizeram uso de estatina nas quatro semanas  
anteriores ao estudo.

Os pacientes foram randomizados para receber 
rosuvastatina 10 mg/dia ou atorvastatina 20 mg/dia após 
a realização do IVUS. Os pacientes foram submetidos a 
exames laboratoriais no momento da incluso e com um, 
três e seis meses. A cineangiocoronariografia com IVUS foi 
repetida após seis meses em todos os pacientes. As  
imagens do IVUS foram analisadas por equipe cega ao 
fármaco utilizado.

Foram avaliados o volume total de ateroma (VTA), o VTA 
normalizado e o volume porcentual de ateroma (VPA).

O desfecho primário foi a alteração porcentual do VTA 
após seis meses de tratamento. Desfechos secundários 
incluíram alteração do VTA e do VPA após seis meses, 
alteração do VTA nos subsegmentos de 10 mm mais 
doentes (no basal) e alteração porcentual dos níveis 
lipídicos.

Entre os pacientes randomizados, 178 receberam 
atorvastatina 20 mg/dia e 172 rosuvastatina 10 mg/dia. 
Desse total, 271 pacientes (143 do grupo atorvastatina 
e 128 do grupo rosuvastatina) tinham IVUS no início do 
estudo e após seis meses analisados.

Não houve diferença nas características basais (com 
exceção da idade: 57.6 vs. 55.3; p = 0.02, nos grupos 
atorvastatina e rosuvastatina, respectivamente) dos dois 
grupos, assim como nos níveis lipídicos iniciais.

Após seis meses de tratamento, houve redução dos 
níveis de colesterol total, LDL-colesterol e triglicérides em 
ambos os grupos (p < 0.001) e aumento dos níveis de 
HDL-colesterol (p < 0.001). A redução dos níveis de lípides 
foi semelhante com as duas estatinas. Os níveis de proteína 
C-reativa após seis meses foram semelhantes nos dois 
grupos (p = 0.263).

O comprimento das lesões obstrutivas pelo IVUS foi de 
32.6 ± 7.1 mm no grupo atorvastatina e de 34.3 ± 7.3 mm 
no grupo rosuvastatina (p = 0.055). As medidas VTA, VTA 
normalizado e VPA basais pelo IVUS foram semelhantes nos 
dois grupos.

A alteração porcentual do VTA (desfecho primário) foi 
significativamente maior no grupo rosuvastatina em relação 
à observada no grupo atorvastatina (-7.4% ± 10.6% vs. 
-3.9% ± 11.9%, respectivamente; p = 0.018). A regressão 
da placa (alteração porcentual da VTA < 0%) ocorreu  
com maior frequência no grupo rosuvastatina do que no 
grupo atorvastatina (78.1% vs. 65%, respectivamente;  
p = 0.012).

Foi observada maior redução porcentual do VTA 
no subsegmento de 10 mm mais doente no grupo 
rosuvastatina, em comparação com o grupo atorvastatina 
(-9.5% vs. -4.8%; p = 0.01). O VPA foi significativamente 
reduzido no grupo rosuvastatina (p < 0.001), porém não 
houve alterações no grupo atorvastatina (p = 0.359).

A rosuvastatina promove maior redução do volume total 
de ateroma em artérias coronárias, em comparação com a 
atorvastatina. O presente estudo incluiu apenas pacientes 
com placas ateroscleróticas pequenas, portanto a conclusão 
não pode ser estentida para pacientes com doença 
aterosclerótica grave.

Información adicional en
www.siicsalud.com/pdf/at_th66_20217.pdf

Eficácia do tramadol/paracetamol na 
neuropatía periférica do diabetes

Current Medical Research & Opinion 23(1):147-161, 2007

Boston, EE.UU.
A neuropatia periférica dolorosa do diabetes (NPDD) 

afeta até 20% dos indivíduos com diabetes,1,2 sendo que o 
controle da dor não é satisfatório em muitos pacientes.

Diversos mecanismos de dor neuropática estão envueltos 
no desenvolvimento e na manutenção da neuropatia 
diabética (ND),3 incluindo mecanismos centrais.4,5 Pode 
haver ainda um componente de dor nociceptiva devido 
às alterações de partes moles associadas à NPDD.6,7 
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Consequentemente, diferentes fármacos, com distintos 
mecanismos de ação, se mostraram eficazes no tratamento 
da NPDD, e a combinação de fármacos pode ser necessária 
para o alívio adequado da dor.8

O tramadol é um analgésico de ação central utilizado 
no tratamento da dor moderada e importante. Seus 
efeitos ocorrem por combinação de atividade agonista-
opioide fraca e inibição da recaptação de noradrenalina 
e serotonina.9 Um estudo randomizado e duplo-cego  
mostrou que o tramadol isolado se associou a uma dor 
36% menor do que o placebo na NPDD.10

O paracetamol é um analgésico de amplo espectro que 
parece ter ação antinociceptiva central, porém seu exato 
mecanismo de ação é desconhecido.11 O paracetamol 
geralmente é utilizado para analgesia concomitante ou 
como terapia analgésica de resgaste na NPDD.12-17

Estudos clínicos demonstraram que a combinação 
tramadol/paracetamol é mais eficaz no alívio da dor aguda 
do que cada um dos componentes isoladamente, além de 
diminuir o tempo de início da ação analgésica e melhorar 
a tolerabilidade, em comparação com o uso isolado do 
tramadol.18,19 Uma metanálise de sete estudos duplos-
cegos atestou que o número necessário a tratar para obter 
alívio de pelo menos 50% da dor moderada/importante 
foi de 2.6 para a combinação tramadol/paracetamol e de 
9.9 para o tramadol isolado na dor dentária, e de 2.8 e 
4.4, respectivamente, na dor pós-operatória.18 Estudos 
clínicos adicionais comprovaram a eficácia e a segurança de 
múltiplas doses da combinação tramadol/paracetamol no 
tratamento da dor musculoesquelética.20-23

O objetivo do presente estudo foi determinar a eficácia e 
a segurança do tramadol/paracetamol no tratamento da ND 
com dor moderada/importante.24

Realizou-se um estudo multicêntrico, randomizado, 
duplo-cego e controlado com placebo que incluiu 
pacientes adultos com diabetes mellitus (DM) tipos 1 e 2, 
hemoglobina glicada < 10% e NPDD simétrica e distal dos 
membros inferiores. Foram excluídos pacientes com NPDD 
há mais de dez anos e clearance de creatinina ≤ 60 ml/min. 
A randomização ocorreu após um dia de suspensão 
de analgésicos comuns, dois dias após a suspensão de 
anti-inflamatórios não esteroides e três semanas após a 
suspensão de antidepressivos ou anticonvulsivantes, caso 
estes fossem utilizados pelo paciente. Foi permitido o uso 
de dose estável de inibidor seletivo de recaptação de

serotonina (ISRS) para depressão ou ansiedade.24

A dor em membros inferiores foi avaliada em uma 
escala de 0 a 10 (0 = sem dor; 10 = a pior dor possível), 
assim como a interferência da dor sobre o sono (0 = sem 
interferência; 10 = interferência total). Foram  
randomizados apenas pacientes com pontuação de  
dor média ≥ 5.24

A fase de dupla ocultação incluiu um período de dez  
días de titulação da medicação e um período de 56 dias  
de manutenção. Os pacientes foram randomizados  
para receber comprimidos de tramadol/paracetamol  
37.5/325 mg ou placebo. A titulação sugerida foi de um 
comprimido (cp) ao dormir nos dias 1-3, um cp 2x/dia nos 
dias 4-6, um cp 3x/dia nos dias 7-9 e um cp 4x/dia a partir  
do dia 10, se necessário. Durante a fase de manutenção,  
os indivíduos foram instruídos a usar de um a dois 
comprimidos, conforme a necessidade, até 4x/dia (sem 
exceder oito cps/dia).24

Todas as noites, os participantes relataram a média 
de dor ocorrida durante o dia, a interferência no sono e 
o número de comprimidos utilizados. Foram realizadas 
visitas nos dias 10, 38 e 66, nas quais se avaliaram as 
escalas Inventário Breve de Dor (BPI) e Short-Form 35 e se 
registrou a dor nas 48 horas antecedentes por uma escala 
analógica visual de 100 mm (EAV; 0 = sem dor; 100 = a 

pior dor possível). Na visita final, também foram avaliadas 
as seguintes escalas: Questionário McGill de Dor (forma 
breve) (SF-MPQ), Profile of Mood States (POMS) e SF-36. 
Na ocasião, os pacientes e os investigadores preencheram a 
escala de impressão global de mudança usando um gráfico 
de 9 pontos (-4: muito pior; 4: muito melhor). Também 
foram avaliados os sinais vitais, os exames laboratoriais e a 
ocorrência de eventos adversos.24

Foram incluidos 311 pacientes (tramadol/paracetamol: 
160; placebo: 151) na analise por intenção de tratar e 313 
na analise de seguranca (n = 160 e 153, respectivamente). 
A maioria dos pacientes completou o estudo (81% do 
grupo tramadol/paracetamol e 71% do grupo placebo). 

Os motivos mais frequentes para o abandono do estudo 
foram eventos adversos (8.1% e 6.5%) e falta de eficacia 
(5% e 15%).

Os pacientes utilizaram em media 4.2 cps/dia de 
tramadol/paracetamol e 4.6 cps/dia de placebo durante a 
fase de manutenção. O ISRS foi utilizado por 32 pacientes 
sem registro de efeitos sobre a analgesia ou tolerabilidade 
do tramadol/paracetamol.

A pontuação media de dor no estagio basal foi de 7.13 
± 1.41 e 7.12 ± 1.34 nos grupos tramadol/paracetamol e 
placebo, respectivamente. A analise primaria de eficacia 
mostrou que o tramadol/paracetamol foi associado a maior 
redução da dor do que o placebo (-2.7 vs. -1.8; p = 0.001). 
A redução da dor foi progressiva durante o estudo e houve 
diferencas significativas entre o tramadol/paracetamol e o 
placebo desde o final da fase de titulação, mantendo-se 
durante todo o estudo (p ≤ 0.032) (Figura 1).24
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Figura 1. Pontuação media de intensidade da dor (p ≤ 0.032).

Maior número de pacientes do grupo  
tramadol/paracetamol apresentou redução ≥ 30% da dor 
em relação aos participantes do grupo placebo (56.3% vs. 
37.7%; p = 0.001) ou redução ≥ 50% (37.5% vs. 21.95;  
p = 0.003). Os indivíduos do grupo tramadol/paracetamol 
atingiram redução de 30% ou 50% da dor mais 
rapidamente do que os indivíduos do grupo placebo  
(p = 0.001 para ambos).24

O tramadol/paracetamol ainda se associou à maior 
redução da dor pela EAV (-30.6 vs. -17.2; p < 0.001) e à 
maior redução da interferência da dor sobre o sono  
(-2.95 vs. -1.88; p= 0.001) em relação ao placebo. A 
redução da interferência da dor sobre o sono foi progressiva 
durante o estudo em ambos os grupos, com diminuição 
significativamente maior no grupo tramadol/paracetamol, 
desde o final da fase de titulação até o final do estudo  
(p ≤ 0.012).24
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O tramadol/paracetamol também se mostrou mais eficaz 
que o placebo na avaliação pelas escalas BPI (p ≤ 0.004), 
SF-MPQ, POMS e SF-36. Entre os indivíduos que declararam 
a impressão global de mudança na visita final, 61.7% do 
grupo tramadol/paracetamol e 43.6% do grupo placebo 
relataram melhora, muita melhora ou melhora muito 
acentuada (p < 0.001). Na avaliação dos investigadores, 
melhora, muita melhora ou melhora muito acentuada foram 
consideradas por 61.3% dos pacientes do grupo tramadol/
paracetamol e 43.5% do grupo placebo (p < 0.001).24

Na análise de segurança, 60% do grupo  
tramadol/paracetamol e 59% do grupo placebo relataram 
pelo menos um evento adverso. Entre os eventos adversos 
que ocorreram em mais de 5% dos pacientes, e foram mais 
frequentes no grupo tramadol/paracetamol, estão: náusea 
(11.9% vs. 3.3%), tontura (6.3% vs. 1.3%) e sonolência 
(6.3% vs. 1.3%). Eventos adversos graves ocorreram 
em cinco pacientes do grupo tramadol/paracetamol (dor 
torácica, hemorragia gastrointestinal, angina, carcinoma 
e laminectomia) e em quatro pacientes do grupo placebo 
(celulite, insuficiência cardíaca/fibrilação atrial, obstrução 
intestinal e doença coronariana). Nenhum dos eventos 
adversos graves foi relacionado ao tratamento. Não foram 
identificadas alterações significativas de sinais vitais ou em 
exames laboratoriais, com exceção de aumento da glicemia 
causal em 18.8% dos pacientes do grupo tramadol/
paracetamol e 14.4% do grupo placebo.24

Em conclusão, o tramadol/paracetamol foi associado 
ao alívio significativo da dor e à melhora em diversos 
parâmetros secundários de analgesia, qualidade de vida, 
humor e funcionalidade, em comparação com o placebo, 
no tratamento da ND. O uso de diversas doses de  
tramadol/paracetamol foi geralmente bem tolerado.24

Información adicional en
www.siicsalud.com/pdf/tc_sg20_051217.pdf
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A olmesartana é superior á 
candesartana na redução da pressão 
arterial em 24 horas

Clinical Drug Investigation 26(4):185-193, 2006

Lausanne, Suiça
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um fator de risco 

importante para a morbidade e a mortalidade precoces, 
principalmente as relacionadas às doenças cardiovasculares. 
A pressão arterial (PA) varia ao longo do dia e, durante a 
manhã, ocorre a “ascensão matinal”, que está associada ao 
aumento da incidência de eventos cardiovasculares.

Diversos estudos já demonstraram os benefícios 
cardiovasculares da redução da PA, por isso é importante 
garantir que essa redução ocorra durante todos os períodos 
do dia, para proteger o paciente contra a “ascensão 
matinal”.

A olmesartana medoxomil é um bloqueador do receptor 
de angiotensina (BRA) II tipo 1 com potente ação  
anti-hipertensiva capaz de promover maior redução da PA 
diastólica do que os demais BRA. Um estudo comparativo 
direto mostrou que a olmesartana está associada à maior 
redução da PA sistólica e diastólica do que a candesartana; 
ambos os fármacos foram analisados por MAPA 24 horas, 
em pacientes com HAS de leve a moderada, porém não foi 
avaliada a “ascensão matinal”.

O presente estudo é uma análise adicional do trabalho 
citado, que comparou a olmesartana com a candesartana, 
e teve o objetivo de avaliar os efeitos do tratamento 
na redução da PA no início da manhã e determinar a 
proporção de pacientes que atingiram os níveis-alvo de 
PA durante a “ascensão matinal” e as 24 horas, segundo 
as recomendações das diretrizes europeia e japonesa de 
hipertensão/cardiologia.

O estudo foi multicêntrico (44 centros europeus), 
randomizado e duplo-cego. Foram incluídos pacientes com 
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A redução da PA sistólica e diastólica considerando 
as últimas quatro e duas horas antes da dose seguinte 
foi maior no grupo olmesartana do que no grupo 
candesartana, porém sem diferença estatisticamente 
significativa. Na semana 8, considerando as últimas 
quatro horas, a proporção de pacientes que atingiram os 
níveis-alvo de PA foi significativamente maior no grupo 
olmesartana do que no grupo candesartana (p < 0.001 e 
p = 0.047 para os níveis-alvo das sociedades europeia e 
japonesa, respectivamente). Considerando as últimas duas 
horas, na semana 8, também foi maior a proporção de 
pacientes do grupo olmesartana que atingiram os níveis-
alvo de PA do que no grupo candesartana (p = 0.028 e 
p = 0.061 para os níveis-alvo das sociedades europeia e 
japonesa, respectivamente).

Em relação à análise de segurança, trinta pacientes 
apresentaram eventos adversos no grupo olmesartana e 
quarenta no grupo candesartana. O número de eventos 
considerados pelo menos remotamente relacionados ao 
tratamento foi de treze (4.1%) no grupo olmesartana 
e 21 (6.5%) no grupo candesartana. Não ocorreram 
eventos adversos graves relacionados ao tratamento 
nem alterações relevantes em exames laboratoriais ou no 
eletrocardiograma.

A olmesartana (20 mg/dia) foi superior à candesartana  
(8 mg/dia) na redução da PA nas 24 horas após oito 
semanas de tratamento. A olmesartana foi associada a 
maiores reduções da PA sistólica e diastólica nas últimas 
quatro e duas horas antes da dose seguinte, e maior 
proporção de pacientes do grupo olmesartana atingiu os 
níveis-alvo de PA nesse período.

Información adicional en
www.siicsalud.com/pdf/at_th65_12317.pdf

Dados epidemiológicos, eficácia 
e segurança da associação fixa 
tramadol/paracetamol no tratamento 
da dor moderada/importante 

Current Medical Research & Opinion 27(5):1013-1020, 2011

Rouen, Francia
Um grande estudo europeu mostrou que 19% dos 

indivíduos de uma população já apresentaram dor com 
mais de seis meses de duração e dor ao longo do mês que 
antecedeu a pesquisa. A intensidade da dor foi moderada 
em dois terços destes indivíduos e importante nos demais. 
Um terço daqueles que relataram dor não estava sendo 
tratado para esse fim, e 40% deles não faziam um controle 
adequado da dor.1

Uma proporção considerável de idosos apresenta dor: 
de 14% a 49% relatam dor lombar e de 24% a 71%, 
dor articular; indivíduos institucionalizados têm maior 
prevalência de dor.2 Outro estudo mostrou que a incidência 
de dor em quatro semanas foi de 72.4% em idosos.3 

PA sistólica > 150 mm Hg e PA diastólica entre 100  
e 120 mm Hg. Pacientes sem uso prévio de  
anti-hipertensivos receberam placebo por duas semanas 
antes da randomização, enquanto aqueles em uso de anti-
hipertensivos suspenderam a medicação ao longo de uma 
ou duas semanas e depois receberam duas semanas de 
placebo antes da randomização.

No final das duas semanas de placebo, foram 
randomizados apenas os pacientes que mantiveram os 
critérios de inclusão iniciais e apresentaram PA diastólica 
média ≥ 84 mm Hg em MAPA 24 horas, com 30% ou 
mais das medidas da PA diastólica acima de 90 mm Hg. Os 
pacientes foram randomizados para receber olmesartana 
20 mg ou candesartana 8 mg, ambos os medicamentos 
em dose única diária antes do café da manhã. Durante 
o estudo, não foi permitido o uso de outros anti-
hipertensivos. O MAPA 24 horas foi realizado no início do 
estudo e nas semanas 1, 2 e 8 de tratamento, com princípio 
e término às 6 horas da manhã.

Avaliou-se a proporção de pacientes que atingiram os 
níveis-alvo de PA durante as 24 horas e durante o período 
de vigília, conforme as recomendações europeia e japonesa. 
Também foi avaliado o controle da PA nas últimas quatro 
e duas horas de efeito das doses das medicações. Foram 
registrados os eventos adversos e realizados exames 
laboratoriais e eletrocardiograma.

Do total de 635 pacientes, 312 receberam olmesartana 
e 323 candesartana. Os dois grupos apresentaram 
características demográficas e clínicas semelhantes, com 
exceção do tempo de HAS, que foi maior no grupo 
olmesartana (7.5 vs. 6.6 anos). Os níveis de PA no MAPA 
24 horas basal também foram semelhantes nos dois 
grupos. Foi previamente demonstrado que os pacientes 
do grupo olmesartana apresentaram reduções maiores da 
PA sistólica e diastólica no MAPA 24 horas nas semanas 
1, 2 e 8, em comparação com os pacientes do grupo 
candesartana.

No fim da semana 8, uma maior proporção de pacientes 
do grupo olmesartana atingiu os níveis-alvo de PA 
recomendados pelas sociedades europeia (p < 0.001) e 
japonesa (p = 0.003), pelo MAPA 24 horas, em comparação 
com o grupo candesartana. Considerando apenas o período 
de vigília, também foi maior a proporção de pacientes 
do grupo olmesartana que atingiram os níveis-alvo de PA 
em relação ao grupo candesartana (p = 0.002; ambas as 
sociedades) (Figura 1).

Figura 1. (Adaptada) Proporção de paciente que atingiram os níveis-alvo 
de PA recomendados pelas sociedades europeia (European Society of Hy-
pertension/European Society of Cardiology-ESH/ESC) e japonesa (Japane-
se Society of Hypertension - JSH) de hipertensão, durante as 24 horas e no 
período de vigília, na semana 8. 
* p = 0.003, ** p = 0.002, *** p < 0.001
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Essas altas taxas de prevalência decorrem principalmente 
de tratamento inadequado, que, por sua vez, pode ser 
resultante de avaliação imprecisa dos pacientes4,5 ou medo 
do profissional de saúde de prescrever opioides por causa 
de possíveis eventos adversos.2

Um estudo pós-comercialização avaliou a eficácia e 
a segurança da associação fixa tramadol/paracetamol 
(TP) no tratamento da dor moderada/importante. Foram 
observadas a eficácia do TP no alívio da dor, a melhora da 
qualidade do sono e a satisfação dos pacientes envolvidos 
–um total de 5495 indivíduos de todas as faixas etárias–, 
independentemente da etiologia e da duração da dor. 
Eventos adversos ocorreram em 4.2% dos pacientes.2

A combinação TP é eficaz para diversos tipos de 
dor devido ao mecanismo de ação complementar dos 
dois analgésicos.6 O tramadol é um opioide de ação 
central   com afinidade particular pelos receptores μ. Ele 
também inibe a recaptação de noradrenalina, enquanto                               
o paracetamol tem ação periférica e, provavelmente, 
central.2

O TP é mais eficaz que os seus componentes isolados por 
alguns motivos:2

O tramadol tem mecanismo de ação central duplo, 
opioide e não opioide, enquanto o paracetamol age 
perifericamente; assim, a combinação atua em diferentes 
vias da dor.

O paracetamol é um analgésico de ação rápida e curta, 
enquanto o tramadol tem início de ação mais lento e maior 
duração. Com isso, a combinação fornece alívio rápido e 
duradouro.

A combinação dos fármacos permite o uso de doses 
menores de cada um com a mesma eficácia global e com 
baixa incidência de eventos adversos dosedependentes.

A meia-vida dos fármacos é compatível com o uso a cada 
seis horas, sem risco de acúmulo. 

O paracetamol é um fármaco com excelente 
tolerabilidade; reações alérgicas são extremamente raras e  
a hepatotoxicidade é observada se houver superdosagem.2

A segurança do tramadol é baseada em um programa 
de farmacovigilância internacional (mais de 350 milhões 
de pacientes até 1993). A incidência de eventos adversos 
é menor do que com a morfina e é dose-dependente. 
Diferentemente da morfina, o tramadol, em diversas 
dosagens, mostrou causar menos efeito depressivo 
respiratório e/ou risco de dependência/abuso.2

O estudo pós-comercialização SALZA foi desenhado 
para medir específicamente a relação risco-benefício do 
TP em pacientes idosos (idade ≥ 65 anos). O estudo foi 
multicêntrico, prospectivo, observacional e aberto e visava 
a avaliar a redução da intensidade da dor e a frequência           
de eventos adversos.2

Os critérios de inclusão foram idade ≥ 65 anos, dor 
moderada/importante e uso de prescrição de TP pelo 
geriatra. A dose, a posologia e a duração do tratamento 
com TP foram ajustadas conforme a intensidade da dor e 
de acordo com as recomendações de uso. Os pacientes 
receberam TP em monoterapia, com a possibilidade de 
introducir a analgesia de resgate, se necessária. Foram 
avaliados pacientes que receberam pelo menos uma dose 
de TP.2

O desfecho primário foi a eficácia do tratamento  
avaliada pela redução da intensidade da dor utilizando-se 
uma escala numérica de 11 pontos (0 a 10).

A dor foi medida na primeira e na última consulta, sendo 
considerada também a dor média nas 48 horas prévias e 
nos oito dias anteriores às consultas. Também foi avaliada 
a dor máxima nos oito dias que antecederam o primeiro e 
o último atendimento. A segurança do TP foi aferida pela 
incidência de eventos adversos.2

Os desfechos secundários incluíram o uso de analgesia 
de resgate, o alívio da dor em escala verbal simples com 

quatro categorias (nenhum, baixo, moderado e completo), 
a impressão clínica global dos pacientes em escala de sete 
categorias (muito pior, piora significativa, piora mínima, 
sem alterações, melhora mínima, melhora significativa e 
melhora muito importante) e a satisfação dos pacientes em 
escala de quatro categorías (totalmente insatisfeito, não 
satisfeito, satisfeito e completamente satisfeito).2

Foram analisados 2663 pacientes com idade de 73.6  
± 6.6 anos (37.7% deles com idade ≥ 75 anos), sendo que 
53.9% eram mulheres. A dor a ser tratada foi causada 
principalmente por doenças musculoesqueléticas (artrose: 
59.1%; dor lombar: 33%; compressão de raiz nervosa: 
16.9%; outras doenças reumatológicas: 15.8%; trauma: 
5.6; outras dores neuropáticas: 3.7%; dor odontológica: 
1.5%; cefaleia: 1.4%; dor oncológica: 0.7%).2

A dor foi principalmente crônica e persistentes (62.9%), 
com paroxismos de dor (21.7%). A dor aguda (< 1 semana) 
ocorreu em 18.6% dos casos, e a subaguda (> 1 semana e 
< 3 meses) em 18.5%. A dor tinha duração de 8.9 ± 16.2 
meses (mediana de três meses).2

Na inclusão, a intensidade da dor foi de 6.1 ± 1.6 
(mediana de 6) na escala de 11 pontos. A intensidade foi de 
6.3 ± 1.6 (mediana de 7) nas últimas 48 horas e de 5.9  
± 1.6 (mediana de 6) nos oito dias anteriores ao início do 
TP. A intensidade máxima da dor nos oito dias antecedentes 
foi de 7.0 ± 1.6 (mediana de 7).2

Os motivos para a prescrição do TP foram falta de 
eficácia (63.7%) ou problemas de segurança (7.1%) com o 
analgésico prévio. Em 27.4% dos casos, o TP foi o primeiro 
analgésico prescrito para a dor estudada.2

O TP foi prescrito em média por 27.9 ± 15.3 dias (média 
de trinta dias), em dose diária de 3.9 ± 1.4 comprimidos/dia 
(média de quatro comprimidos). A aderência terapéutica foi 
elevada, com o uso de 3.8 ± 1.4 comprimidos/dia por 23.2 
± 9.2 dias. A analgesia de resgate foi utilizada por apenas 
14.7% dos pacientes.

A intensidade da dor foi reduzida de 6.1 ± 1.6 para 3.0 
± 1.8 pontos. A redução da intensidade da dor foi de -3.2 
pontos nas 48 horas anteriores à última consulta e de -2.8 
pontos nos oito dias que antecederam a última consulta. 
Houve redução de -3.1 pontos na intensidade máxima da 
dor.

O alívio da dor foi importante em 64.8% dos pacientes, 
moderado em 28%, discreto em 6% e nenhum em apenas 
1.2% dos pacientes (Figura 1). 

Figura 1: (Adaptada) Avaliação do alívio da dor pelos pacientes.
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Pela impressão clínica global dos pacientes, a dor 
apresentou melhora significativa ou muito importante 
em 78.7% dos pacientes. A dor piorou em apenas 1.1% 
dos pacientes. No final do estudo, 90.5% dos pacientes 
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Eventos adversos ocorreram em 4.5% dos pacientes. Em 
geral, tais eventos foram de intensidade leve/moderada. Os 
relatos mais frequentes foram disturbios gastrointestinais 
(61.1%), principalmente náusea. Outros episódios 
frequentes foram tontura e sonolência. Não houve nenhum 
evento adverso grave.2

A associação fixa tramadol/paracetamol é eficaz e 
bem tolerada no tratamento dos diferentes tipos de dor 
encontrados na prática clínica. O tramadol/paracetamol 
pode ser prescrito como terapia de primeira linha para a dor 
moderada/importante, tanto em indivíduos jovens como 
nos idosos.2 

Información adicional en
www.siicsalud.com/pdf/ac_40517.pdf

Comentario
A associação fixa tramadol/paracetamol combina dois 

fármacos analgésicos com mecanismos de ação dife-
rentes. Juntos, eles produzem ação sinérgica, ou seja, o 
efeito analgésico final da associação é mais potente do 
que a soma do efeito dos dois fármacos isoladamente. 
Essa sinergia permite o uso de doses menores de cada 
fármaco, o que resulta em maior segurança aos pacien-
tes, pelo menor risco de eventos adversos.7,8

A associação fixa tramadol/paracetamol tem início de 
ação analgésica rápido e sustentado.9,10 A eficácia anal-
gésica foi demonstrada em diversos estudos e situações 
clínicas, como na dor oncológica, em fase pós-operató-
ria e no tratamento de dores crônicas não oncológicas, 
como dor lombar e osteoartrose.2,11,12

De forma importante, o uso de tramadol/paracetamol 
em pacientes com dor crônica está associado à melho-
ra motivacional e ao retorno mais rápido às atividades 
habituais, além de responder pela redução da incapaci-
dade causada pela dor.13,14
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O succinato de metoprolol de 
liberação controlada promove 
concentrações plasmáticas e  
bloqueio ß1 mais estáveis do que o 
metoprolol de liberação imediata

Journal of Cardiovascular Pharmacology 41:151-157, 2003

Göteborg, Suecia
O metoprolol é um betabloqueador cardiosseletivo 

sem atividade simpatomimética intrínseca. O metoprolol 
de liberação imediata (IR) é caracterizado por picos de 
concentração plasmática relativamente altos, seguidos de 
períodos de baixas concentrações.

Tanto os picos como as concentrações baixas são 
indesejados. Níveis terapêuticos de bloqueio beta são 
atingidos com concentrações plasmáticas entre 80 e  
300 nM. Concentrações maiores causam mais bloqueio  
β2, com mínimo bloqueio β1 adicional; concentrações 
menores podem resultar em bloqueio β1 subótimo. Para 
atender às necessidades de concentrações plasmáticas 
estáveis e bloqueio β1 eficaz e bem tolerado, foi 
desenvolvida uma formulação de succinato de metoprolol 
de liberação controlada (ER), que permite o uso único 
diário e evita os picos e depressões característicos do 
metoprolol IR.

O perfil de solubilidade do succinato de metoprolol 
o torna mais adequado para a formulação ER do 
que o tartarato. Cada microcápsula da formulação é 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.

Totalmente 
insatisfeito 

Figura 2. (Adaptada) Satisfação dos pacientes com o tratamento.
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estavam satisfeitos ou completamente satisfeitos com o 
tratamento (Figura 2).2
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desenhada para ofertar o fármaco de forma constante, 
independentemente da ingestão alimentar e de outros 
fatores fisiológicos, como o peristaltismo. O succinato de 
metoprolol ER está disponível em comprimidos de 25, 50 e 
100 mg, o que facilita o início do tratamento e a titulação 
da dose em pacientes com insuficiência cardíaca (IC). 

Estudos que compararam as formulações IR e ER em 
indivíduos saudáveis demonstraram que o succinato de 
metoprolol ER está relacionado a uma concentração 
plasmática máxima (Cmax) menor (163 nM vs. 722 nM ou 
388 nM com metoprolol IR 1 ou 2x/dia, respectivamente), a 
uma concentração plasmática mínima (Cmin) maior (39 nM 
vs. 6 nM com o metoprolol IR) e a uma flutuação pico-vale 
menor em comparação com a formulação IR.

Considerando o conhecido aumento da frequência 
cardíaca e do risco de eventos cardíacos durante as 
primeiras horas da manhã, as concentrações e o bloqueio 
β1 mais estáveis com o succinato de metoprolol ER se 
tornam particularmente importantes.

O bloqueio β1 máximo ocorre com concentrações 
plasmáticas menores que 300-400 nM; concentrações 
plasmáticas maiores não se associam a um aumento 
do efeito terapêutico, mas podem causar aumento da 
incidência de eventos adversos e perda da seletividade β. 
Em pacientes com IC, níveis plasmáticos menores e mais 
estáveis, obtidos com o succinato de metoprolol ER, são 
desejáveis e importantes, pois permitem uma redução 
menos dramática do suporte adrenérgico que compensa 
o coração insuficiente. A manutenção da vasodilatação 
mediada por β2 aumenta a tolerabilidade, particularmente 
durante o início do tratamento da IC.

Estudos em pacientes com IC mostraram que as 
concentrações plasmáticas obtidas com o succinato de 
metoprolol ER são comparáveis às obtidas nos indivíduos 
saudáveis.

Após doses repetidas, foi demonstrado que os picos  
de concentrações plasmáticas são semelhantes com 
succinato de metoprolol ER 200 mg em dose única diária 
(306 ± 215 nM) e com o metoprolol IR 50 mg 3x/dia  
(298 ± 183 nM). Por outro lado, as concentrações  
mínimas foram maiores com o succinato de metoprolol ER 
(145 ± 124 nM) do que com o metoprolol IR (78 ± 76 nM). 
Assim, o succinato de metoprolol ER ofrece relação pico-
vale mais favorável do que o metoprolol IR.

Em 24 horas, o metoprolol ER em dose única diária se 
associou a um bloqueio β1 mais eficaz e pronunciado do 
que o metoprolol IR 3x/dia, com menor frequência cardíaca 
(FC) média (p = 0.048) e menor FC máxima (p = 0.002). 
Uma análise post hoc do estudo MERIT-HF avaliou a FC 
durante a titulação da dose do succinato de metoprolol ER 
em pacientes com IC dividindo-os em dois grupos: os que 
atingiram dose do succinato de metoprolol ER ≤ 100 mg 
(dose baixa) e aqueles que atingiram dose > 100 mg    
(dose alta).

O grupo dose baixa teve mais pacientes com classe 
funcional III/IV da NYHA (67% vs. 53%) e de etiologia 
isquêmica, sugerindo ser um grupo de maior risco. No 
final da titulação da dose, ambos os grupos apresentaram 
a mesma frequência cardíaca (67 bpm), o que indica o 
mesmo grau de bloqueio β, porém com maior sensibilidade 
ao betabloqueador no grupo dose baixa. Ambos os 
grupos apresentaram redução semelhante do risco de 
morbidade e mortalidade, consistente com o mesmo grau 
de bloqueio β. As concentrações plasmáticas máximas 
obtidas com o succinato de metoprolol ER 200 mg 
geralmente são menores que 300 nM, mantendo, assim, 
a cardiosseletividade do fármaco. Um estudo comparou os 
efeitos do succinato de metoprolol ER 100 mg e 200 mg 
com os do atenolol 100 mg e placebo em pacientes com 
asma. O volumen expiratório forçado no primeiro segundo 
(VEF

1
) foi significativamente menor com o atenolol do que 

com ambas as doses do succinato de metoprolol (p < 0.05) 
e não houve diferença entre o placebo e o succinato de 
metoprolol, o que confirma a cardiosseletividade desse 
fármaco.

Sugere-se que o succinato de metoprolol ER tenha 
aumentado a cardiosseletividade do metoprolol devido às 
concentrações plasmáticas menores e mais estáveis com 
essa formulação.

A cardiosseletividade do metoprolol está associada a 
um perfil de tolerabilidade potencialmente mais favorável, 
com menor risco de broncoespasmo e de alteração da 
homeostase da glicose relacionado ao bloqueio β2. A 
tolerabilidade do succinato de metoprolol ER foi  
semelhante à do placebo no estudo MERIT-HF, avaliada 
pelo abandono do tratamento por todas as causas e 
por eventos adversos. A ocorrência de broncoespasmo, 
depressão, impotência, hipoglicemia ou diabetes mellitus 
novo foi semelhante com o uso de succinato de metoprolol 
ER e com o placebo.

O estudo mostrou que a titulação da dose é mais fácil 
e rápida com o succinato de metoprolol ER do que com o 
metoprolol IR. Esses resultados, junto com os do MERIT-HF, 
sugerem que o succinato de metoprolol ER é seguro, bem 
tolerado e possui vantagens significativas em relação à 
formulação IR no tratamento da IC.

Em conclusão, o succinato de metoprolol ER promove 
concentrações plasmáticas e bloqueio β1 estáveis em  
24 horas, mantendo a cardiosseletividade do metoprolol. 
Além disso, esse fármaco é bem tolerado e oferece 
vantagens em relação ao metoprolol IR durante o início 
do tratamento e a titulação da dose nos pacientes com 
IC. Seu perfil de tolerabilidade favorável é atribuído à sua 
formulação única e às suas propriedades farmacocinéticas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/pdf/at_th65_12317.pdf

A rosuvastatina diminui a ocorrência 
de eventos cardiovasculares em 
individuos com risco intermediário

New England Journal of Medicine 374(21):2021-2031, 2016

Toronto, Canada
As doenças cardiovasculares causam 18 milhões de 

óbitos anuais e um número semelhante de eventos 
cardiovasculares não fatais em todo o mundo. Níveis 
elevados de LDL-colesterol (LDLc) são responsáveis por 
aproximadamente metade do risco de infarto agudo do 
miocárdio (IAM) e um quarto do risco de acidente vascular 
cerebral (AVC) na população. 

A diminuição do LDLc com estatinas está associada à 
redução do risco de doenças cardiovasculares, porém a 
maioria dos pacientes incluídos nos estudos prévios já 
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apresentava doença vascular, níveis de colesterol elevados, 
marcadores inflamatórios aumentados, hipertensão 
arterial ou diabetes. A associação entre os níveis de 
LDLc e o risco cardiovascular é linear, não havendo 
um limite documentado. Também não está definido o 
papel da redução do LDLc com estatinas na prevenção 
primária de eventos cardiovasculares em indivíduos sem 
doença cardiovascular, independentemente dos níveis de  
colesterol, dos marcadores inflamatórios e da presença       
de hipertensão ou diabetes.

O presente estudo (Heart Outcomes Prevention 
Evaluation [HOPE-3]) teve como objetivo avaliar os efeitos 
a longo prazo da rosuvastatina 10 mg/dia em indivíduos 
com risco intermediário, sem doença cardiovascular e com 
diferentes perfis étnicos em seis continentes. Realizou-se 
um estudo multicêntrico, randomizado, duplo-cego e 
controlado com placebo. Foram avaliados os efeitos da 
redução dos níveis de colesterol com rosuvastatina  
10 mg/dia em individuos com risco intermediário (definido 
como risco anual de eventos cardiovasculares maior que 
1%). Foram incluídos homens com idade ≥ 55 anos e 
mulheres ≥ 65 anos com pelo menos um dos fatores de 
risco cardiovascular: relação cintura-quadris aumentada, 
níveis baixos de HDL-colesterol (HDLc), tabagismo atual 
ou recente, disglicemia, histórico familiar de doença 
coronariana prematura ou insuficiencia renal leve. 
Também participaram mulheres com idade igual ou 
superior a 60 anos com dois desses fatores de risco. O 
estudo não especificou níveis de colesterol nem de pressão 
arterial para a inclusão. Os pacientes elegíveis entraram 
em uma fase cega em que receberam tratamento ativo 
por quatro semanas. Os pacientes aderentes que não 
apresentaram eventos adversos inaceitáveis foram 
randomizados para receber rosuvastatina 10 mg/dia                
ou placebo.

O seguimento foi realizado a cada seis semanas 
durante os primeiros seis meses e, depois, a cada seis 
meses. O colesterol foi avaliado no início do estudo e, 
posteriormente, com um e três anos, além de ser medido 
no final do estudo, em uma amostra de 10% a 20% dos 
participantes.

O primeiro desfecho primário foi composto de morte 
cardiovascular e IAM ou AVC não fatal. O segundo 
desfecho primário incluiu parada cardiorrespiratória, 
insuficiência cardíaca e revascularização.

O desfecho secundário foi a combinação do segundo 
desfecho primário e o surgimento de angina com  
evidências de isquemia. Outros desfechos incluíram morte 
por todas as causas e diabetes. Foram randomizados                
12 705 indivíduos (6361 para rosuvastatina e 6344 para 
placebo), sendo 46.2% mulheres, com idade média de 
65.7 anos, índice de massa corpórea de 27.1 g/m2, pressão 
arterial sistólica de 138.1 mm Hg e glicemia plasmática de 
95.4 mg/dl (diabetes presente em 5.8%). O seguimento 
médio foi de 5.6 anos A rosuvastatina foi suspensa em 
menor número de pacientes do que o placebo (23.7% vs. 
26.2%; p = 0.001).

No início do estudo, o colesterol total era de 201.4 mg/dl 
e o LDLc de 127.8 mg/dl. Após um ano, os níveis de LDL 
foram menores em 39.6 mg/dl no grupo rosuvastatina do 
que no grupo placebo.

Após três anos, a diferença foi de 34.7 mg/dl e, no 
final do estudo, de 29.5 mg/dl (p < 0.001). Os níveis de 
triglicérides, apolipoproteína B e proteína C-reativa também 
foram menores no grupo rosuvastatina no seguimento  
(p < 0.001 para todos).

O primeiro desfecho primário ocorreu em menos 
pacientes do grupo rosuvastatina do que do grupo placebo 
(3.7% vs. 4.8%; hazard ratio [HR]: 0.76; intervalo de 
confiança [IC 95%]: 0.64-0.91; p = 0.002) (Figura 1).

O segundo desfecho primário também foi menos 
frequente no grupo rosuvastatina (4.4% vs. 5.7%;  
HR: 0.75; IC 95%: 0.64-0.88; p < 0.001) (Figura 2).

O desfecho secundário ocorreu em menor proporção 
de pacientes do grupo rosuvastatina do que do grupo 
placebo (4.8% vs. 6.2%; HR: 0.77; IC 95%: 0.66-0.89; 
p < 0.001). Casos de AVC também ocorreram menos 
no grupo rosuvastatina do que no grupo placebo (1.1% 
vs. 1.6%; HR: 0.70; IC 95%: 0.52-0.95), assim como de 
IAM (0.7% vs. 1.1%; HR: 0.65; IC 95%: 0.44-0.94) e de 
revascularização (0.9% vs. 1.3%; HR: 0.68; IC 95%:  
0.48-0.95).

Os benefícios da rosuvastatina foram consistentes  
em todos os subgrupos de níveis de colesterol,  
pressão arterial e proteína C-reativa, e não houve 
heterogeneidade de efeitos conforme os subgrupos de 
sexo, idade e etnia.

Não houve diferença entre os grupos em relação à 
incidência de diabetes. Morte por qualquer causa ocorreu 
em 5.3% no grupo rosuvastatina e 5.6% no grupo placebo 
(p = 0.32) e morte cardíaca ocorreu em 2.4% no grupo 
rosuvastatina e 2.7% no grupo placebo (HR: 0.89; IC 95%: 
0.72-1.11).

Menor número de pacientes teve internação hospitalar 
por causas cardiovasculares no grupo rosuvastatina do 
que no grupo placebo (4.4% vs. 5.8%; p < 0.001). Dor ou 
fraqueza muscular ocorreram em 5.8% dos pacientes do 
grupo rosuvastatina e em 4.7% do grupo placebo  

Figura 1. (Adaptada) Incidencia acumulada do primeiro desfecho primario.
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Figura 2. (Adaptada) Incidencia acumulada do segundo desfecho primario.
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Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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(p = 0.005). Não houve diferença entre os grupos na 
proporção de pacientes que suspenderam o tratamento 
por sintomas musculares (1.3% vs. 1.2% nos grupos 
rosuvastatina e placebo, respectivamente; p = 0.63), no 
número de casos de rabdomiólise ou miopatia (2 e 1, 
respectivamente) ou no número de casos de câncer.

A rosuvastatina foi associada à redução de eventos 
cardiovasculares em indivíduos com risco intermediário, 
sem história prévia de doença cardiovascular, 
independentemente dos níveis de colesterol.

Información adicional en
www.siicsalud.com/pdf/at_th66_20217.pdf

A rosuvastatina é mais eficaz que 
a atorvastatina, a sinvastatina e a 
pravastatina na redução de  
LDL-colesterol

American Journal of Cardiology 92:152-160, 2003

Texas, EE.UU.
Em doses habituais, a rosuvastatina é mais eficaz que a 

atorvastatina, a sinvastatina e pravastatina na redução do 
LDL-colesterol (LDLc) e na obtenção de seus níveis-alvo.

O objetivo principal deste grande estudo, com seis 
semanas de seguimento, foi comparar a eficácia de 
diferentes doses de rosuvastatina na redução dos níveis 
de LDL com a de outras três estatinas amplamente 
utilizadas: atorvastatina, sinvastatina e pravastatina. Os 
objetivos secundários incluíram a avaliação da segurança 
e da eficácia em alterar outros lípides e atingir os 
níveisalvo de LDL segundo as diretrizes norte-americanas 
e europeias.

Foi realizado um estudo multicêntrico, randomizado, 
paralelo e aberto (porém com análise laboratorial cega). 
Inicialmente, pacientes adultos entraram em uma fase de 
seis semanas sem uso de fármacos, em que eram instruídos 
a seguir as recomendações dietéticas da etapa 1 do 
National Cholesterol Education Program (NCEP).

Os pacientes que aderiram à dieta e alcançaram 
níveis de LDLc ≥ 160 mg/dl e < 250 mg/dl e triglicérides 
< 400 mg/dl foram randomizados para um de quinze 
tratamentos (via oral, uma vez ao dia): rosuvastatina 10, 
20, 40 ou 80 mg, atorvastatina 10, 20, 40 ou 80 mg, 
sinvastatina 10, 20, 40 ou 80 mg, pravastatina 10, 20  
ou 40 mg.

Foram excluídos pacientes com hipercolesterolemia 
familiar homozigótica ou heterozigótica, 
disbetalipoproteinemia, níveis aumentados de TGO/TGP         
ou creatinoquinase (CPK) durante a fase inicial de 
tratamento dietético.

Amostras laboratoriais foram coletadas antes 
da randomização (≥ 3 amostras), no momento da 
randomização e após quatro e seis semanas de tratamento 
para determinar os níveis de colesterol total, HDL e 
triglicérides. Os níveis de LDLc foram calculados pela 
fórmula de Friedewald.

O desfecho primário foi a porcentagem de mudança 
dos níveis de LDLc entre o início do estudo (obtida através 
da média entre 2 medidas pré-randomização e outra ao 
randomizar) e sexta semana de tratamento. A análise das 
mudanças foi realizada pelo logaritmo e relatada como 
diferenças medidas dos mínimos quadrados.

Foram realizadas 22 comparações pareadas com 
rosuvastatina 10, 20 e 40 mg: rosuvastatina 10 mg vs. 
atorvastatina 10, 20 e 40 mg, sinvastatina 10, 20 e  40 mg 
e pravastatina 10, 20 e 40 mg; rosuvastatina  20 mg vs. 
atorvastatina 20, 40 e 80 mg, sinvastatina 20, 40 e 80 mg 
e pravastatina 20 e 40 mg; e rosuvastatina 40 mg vs. 
atorvastatina 40 e 80 mg, sinvastatina 40 e 80 mg e 
pravastatina 40 mg.

A análise de segurança avaliou a ocorrência de eventos 
adversos emergentes do tratamento e alterações de exames 
laboratoriais.

Foram randomizados 2431 pacientes, sendo que 
94% completaram as seis semanas de seguimento. As 
características basais dos pacientes foram semelhantes  
entre os grupos. A aderência terapêutica variou de 90.5%  
a 95.3% entre os grupos.

A eficácia de rosuvastatina 10 a 80 mg foi superior à de 
atorvastatina 10 a 80 mg e de pravastatina 10 a 40 mg  
(p < 0.001) na redução do LDLc. A rosuvastatina também 
foi mais eficaz que a sinvastatina. Nas comparações 
pareadas, a rosuvastatina 10 mg promoveu redução           
maior do LDLc do que a atorvastatina 10 mg; a 
rosuvastatina 20 mg promoveu maior redução do LDLc           
do que a atorvastatina de 20 e 40 mg; e a rosuvastatina  
40 mg produziu maior redução do LDLc do que a 
atorvastatina 40 mg. A rosuvastatina propiciou maior 
redução dos níveis de LDLc do que a sinvastatina e a 
pravastatina em todas as comparações pareadas (Figura 1).

Figura 1. (Adaptada) Alteração porcentual dos mínimos quadrados médios 
do LDL-colesterol após seis semanas de tratamento com diferentes doses. 
(A) rosuvastatina vs. atorvastatina,
(B) rosuvastatina vs. sinvastatina, 
(C) rosuvastatina vs. pravastatina. 
* p < 0.001.
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complicações da HAS, como acidente vascular cerebral, 
doenças cardíacas e insuficiência renal. 

As diretrizes europeias consideram os bloqueadores do 
receptor de angiotensina (BRAs) e os antagonistas do canal 
de cálcio (ACCs) como medicamentos de primeira linha, em 
monoterapia ou em associação, para o tratamento da HAS. 
Este artigo revisa o uso da associação fixa da olmesartana 
(um BRA) com o anlodipino (um ACC).

Entre os fatores que contribuem para o controle 
subótimo da PA estão a falta de aderência terapêutica e a 
inércia clínica, em que os médicos não aumentam a dose 
do medicamento ou não prescrevem nenhuma combinação 
de anti-hipertensivos quando os pacientes não atingem os 
níveis-alvo de PA.

Aumentar a dose de um fármaco pode elevar a 
ocorrência dos efeitos adversos, o que piora a aderência 
terapêutica. As associações, por sua vez, combinam 
fármacos com mecanismos de ação diferentes e 
complementares, por isso se tornam uma opção para 
melhorar o controle da PA com o uso de doses menores 
de cada fármaco; isso diminui a ocorrência de efeitos 
adversos. Uma metanálise recente estimou que a redução 
adicional da PA promovida pela associação de dois 
fármacos é aproximadamente cinco vezes maior do que a 
obtida quando se dobra a dose de um dos fármacos em 
monoterapia.

Dados indicam que pelo menos 75% dos pacientes 
hipertensos necessitam de terapia combinada para atingir 
os níveis-alvo de PA, e diversos estudos demonstraram      
que a maioria dos pacientes em uso de associacoes fixas e 
capaz de atingir os niveis-alvo. Assim, as diretrizes  
europeias recomendam o uso de associacoes, como 
alternativa a monoterapia, no tratamento inicial da HAS, 
especialmente em pacientes com alto risco cardiovascular.

Existem diversas associacoes fixas, geralmente 
combinando um inibidor da enzima conversora de 
angiotensina (ECA) ou um BRA (para a inibicao do sistema 
renina-angiotensina) com um ACC ou um diuretico 
tiazidico. As associacoes fixas simplificam o tratamento  
e melhoram a aderencia terapeutica, em comparacao     
com o uso de dois farmacos anti-hipertensivos 
separadamente.

A olmesartana tem forte eficacia anti-hipertensiva 
em 24 horas, vigilia, sono e nos periodos de final de 
dose, em comparacao com a losartana, candesartana 
ou valsartana, e eficacia semelhante a da irbesartana. 
Estudos clinicos indicam que a olmesartana protege contra 
a lesao de orgaos-alvo e tem efeitos renoprotetores e 
antiateroscleroticos, com excelente perfil de tolerabilidade. 
O anlodipino tambem tem acao anti-hipertensiva eficaz 
e protege os orgaos-alvo. A associacao fixa olmesartana/
anlodipino esta disponivel nas doses 20/5 mg, 40/5 mg e 
40/10 mg. O estudo multicêntrico COACH foi randomizado, 
duplo-cego e controlado com placebo. Foram incluídos 
1940 pacientes adultos com PA diastólica entre 95 e  
120 mm Hg. Os participantes foram randomizados para 
receber olmesartana (10, 20 ou 40 mg/dia), anlodipino 
(5 ou 10 mg/dia), associação fixa com as combinações 
possíveis de doses ou placebo.

Após oito semanas, todos os tratamentos se associaram 
a uma redução significativa da PA diastólica (p < 0.001). A 
redução da PA foi dose-dependente com a monoterapia 
e com as associações fixas de olmesartana/anlodipino. 
A redução da PA (diastólica e sistólica) foi maior com a 
associação fixa do que com as monoterapias em doses 
equivalentes (p < 0.001), assim como a proporção de 
pacientes que atingiram os níveis-alvo de PA. 

A redução da PA foi mais acentuada durante as duas 
primeiras semanas de tratamento. No final das oito 

A rosuvastatina, em diferentes doses, foi associada a um 
aumento do HDL, em comparação com a atorvastatina, e 
promoveu aumento superior ao alcançado pela sinvastatina 
e pela pravastatina (p < 0.001). A rosuvastatina promoveu 
maior redução dos níveis de triglicérides do que a 
sinvastatina e a pravastatina (p < 0.001) e semelhante à da 
atorvastatina.

A proporção de pacientes que atingiram os níveis-alvo de 
LDLc foi maior nos grupos rosuvastatina.

Com rosuvastatina 20 e 40 mg, 92% e 91% dos 
pacientes atingiram os níveis-alvo, respectivamente. A 
porcentagem de pacientes que atingiram os níveis-alvo 
com rosuvastatina 10 mg foi semelhante à de pacientes 
que alcançaram esses níveis utilizando as doses maiores 
de atorvastatina e sinvastatina (82%, 85% e 82%, 
respectivamente, para o NCEP; 79%, 81% e 77%, 
respectivamente, para as diretrizes europeias).

Na análise de segurança, não houve diferença entres 
os grupos quanto à ocorrência de eventos adversos ou 
de abandono do tratamento por eventos adversos. Os 
eventos adversos mais comuns foram dor, faringite, 
mialgia e cefaleia. A mialgia foi mais frequente nos grupos 
rosuvastatina 80 mg (7.3%), atorvastatina 20 mg (6.4%), 
atorvastatina 80 mg (5.4%) e pravastatina 20 mg (5.4%); 
e menos frequente nos grupos rosuvastatina 40 mg e 
sinvastatina 40 mg. Não foi observado nenhum caso de 
CPK dez vezes maior que o limite superior da normalidade.

A rosuvastatina apresenta maior eficácia na redução dos 
níveis de LDLc do que a atorvastatina, a sinvastatina e a 
pravastatina, em diferentes doses. O presente estudo foi 
aberto, porém a análise dos dados laboratoriais foi realizada 
de forma cega. O período de seguimento foi de seis 
semanas, contudo é sabido que as estatinas promovem seu 
efeito em duas semanas e atingem eficácia completa em 
quatro a seis semanas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/pdf/at_th66_20217.pdf

A eficacia da associação fixa 
olmesartana/anlodipino no 
tratamento da hipertensão arterial

Vascular Health and Risk Management 7:183-192, 2011

Berlim, Alemanha
A hipertensão arterial (HAS) é o principal fator 

contribuinte para a mortalidade global. HAS está presente 
em 30% dos indivíduos entre 35 e 64 anos de idade nos 
EUA e sobre 44% da população com esse perfil na Europa 
e é tida como uma doença subdiagnosticada e subtratada. 
A redução da pressão arterial (PA) diminui o risco de 
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semanas, a diminuição obtida foi de 85%. Outro estudo 
multicêntrico, randomizado e duplo-cego avaliou a 
olmesartana/anlodipino em 746 pacientes adultos com HAS 
de moderada a grave sem resposta adequada ao anlodipino 
em monoterapia. Os pacientes foram randomizados para 
anlodipino 5 mg mais placebo ou olmesartana/anlodipino 
10/5 mg, 20/5 mg ou 40/5 mg.

Em comparação com a monoterapia, todos os grupos 
que utilizaram a associação fixa olmesartana/anlodipino 
apresentaram reduções significativamente maiores da PA 
diastólica (desfecho primário) e da PA sistólica após oito 
semanas de tratamento. Mais: a proporção de pacientes 
que atingiram os níveis-alvo de PA após oito semanas 
de tratamento foi significativamente maior nos grupos 
olmesartana/anlodipino 20/5 mg (54%) e 40/5 mg (51%) 
do que no grupo anlodipino em monoterapia (30%)  
(p < 0.0001).

Depois dessa fase, os pacientes que não atingiram o 
controle da PA tiveram a dose da associação aumentada, 
e o grupo anlodipino em monoterapia passou para a 
associação fixa. Com isso, após outras oito semanas houve 
redução adicional da PA diastólica e sistólica.

Os resultados foram semelhantes na análise do MAPA   
24 horas desses pacientes.

Um terceiro estudo multicêntrico, randomizado e 
duplo-cego avaliou o uso da olmesartana/anlodipino em 
pacientes adultos com HAS de moderada a grave sem 
resposta adequada à monoterapia com olmesartana. 
Após oito semanas de tratamento, os pacientes do grupo 
olmesartana/anlodipino 20/5 mg atingiram reduções 
superiores da PA diastólica (p = 0.0006) e sistólica  
(p < 0.0001) em relação àqueles do grupo olmesartana 
20 mg. Uma proporção maior de pacientes do grupo 
associação atingiu os níveis-alvo de PA (44.5% vs. 28.5%; 
p = 0.001).

O estudo AZTEC foi multicêntrico, aberto e de titulação 
de dose. Inicialmente, os pacientes receberam anlodipino 
5 mg/dia. Se a PA se mantivesse ≥ 120 x 80 mm Hg, 
a medicação seria titulada a cada três semanas para 
olmesartana/anlodipino 20/5, 40/5 e 40/10 mg. Após 
doze semanas, observou-se uma redução da PA sistólica e 
diastólica médias em MAPA 24 horas (desfecho primário)  
de -21.4/-12.7 mm Hg (p < 0.0001), com redução 
consistente ao longo das 24 horas. Os níveis-alvo de PA 
foram atingidos por 70.9% dos pacientes. A redução da  
PA foi dose-dependente; entre os pacientes que receberam 
a dose de 40/10 mg, 76.8% atingiram os níveis-alvo de PA.

O estudo multicêntrico BP-CRUSH foi aberto e de 
titulação de dose, com um período de tratamento de vinte 
semanas, e incluiu pacientes sem controle adequado da 
PA com monoterapia. No início, 999 pacientes passaram 
a usar olmesartana/anlodipino 20/5 mg. Se a PA se 
mantivesse > 120 x 70 mm Hg, a dose seria titulada a cada 
quatro semanas para 40/5 mg, 40/10 mg ou 40/10 mg 
+ hidroclorotiazida 12.5 ou 25 mg. Apos doze semanas, 
75.8% dos pacientes atingiram os niveis-alvo de  
PA (< 140 mm Hg; < 130 mm Hg se diabeticos) com a 
associacao olmesartana/anlodipino, e 90.3% atingiram os 
niveis-alvo com olmesartana/anlodipino + hidroclorotiazida 
25 mg. O MAPA 24 horas foi realizado em 243 pacientes e 
mostrou uma reducao consistente da PA ao longo das  
24 horas.

A associação fixa olmesartana/anlodipino foi bem 
tolerada nos estudos clínicos, com a maioria dos eventos 
adversos de leve intensidade. Edema periférico foi o 
efeito adverso mais frequente. Edema periférico é um 
efeito adverso dos ACCs e pode ser reduzido com a 
coadministração de um BRA, pois este diminui as pressões 
capilares. Em estudos que compararam a associação 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.

fixa com as respectivas monoterapias, eventos adversos 
ocorreram em 5.3%-7.7% dos casos com a associação 
fixa e em 7.4% e 8.9% com anlodipino e olmesartana em 
monoterapia, respectivamente.

Em conclusão, a associação fixa olmesartana/anlodipino 
tem grande eficácia na redução da PA, com diminuição 
consistente da PA ao longo das 24 horas.

Información adicional en 
www.siicsalud.com/pdf/at_th65_12317.pdf
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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

Curso Avanzado Medicina Materno Fetal
San Pablo, Brasil

2 al 4 de noviembre de 2017

EORT-ESSO-EYSAC Course on Clinical  
Trials for Surgical Oncologists
Bruselas, Bélgica

20 y 21 de noviembre de 2017

XXXVI Congreso Chileno de Obstetricia  
y Ginecología 
Viña del Mar, Chile

29 de noviembre al 1 de diciembre de 2017

Maternal-Fetal Imaging 2018 - Advances  
in OB-GYN Ultrasound
Texas, Estados Unidos

19 al 21 de enero de 2018

XXXIII Congreso Argentino de  
Psiquiatría - APSA
Mar del Plata, Argentina

18 al 21 de abril de 2018

www.apsa.org.ar/apsa2018

XVIII Simposio Internacional de Neumología  
y Alergia Pediátrica
Cartagena, Colombia

20 y 21 de abril de 2018

Congreso Mundial sobre el Dolor - Boston 
2018
Boston, Estados Unidos

12 al 16 de septiembre de 2018

www.iaspworldcongressonpain.org

XXXII Congreso Colombiano de Anestesiología 
y Reanimación
Barranquilla, Colombia

14 al 17 de junio de 2017

XXII World Congress of Gynecology  
and Obstetrics
Río de Janeiro, Brasil

14 al 19 de octubre de 2018

www.figo2018.org
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