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Introducción
O perfil psiquiátrico dos fármacos antiepilépticos (FAEs) 

deve sempre ser considerado no momento da sua prescrição, 
pois comorbidades psiquiátricas acarretam impacto significa-
tivo no tratamento das epilepsias. Estudos epidemiológicos 
sobre a prevalência de comorbidades psiquiátricas em pa-
cientes com epilepsia mostram que ela é muito mais elevada 
nestes pacientes do que na população em geral. Entre as 
comorbidades, a depressão é a mais prevalente,1 com taxa 
que varia de 11% a 60% (comparada à incidência de 12% a 
15% na população); a ansiedade, presente em 19% a 45% 
dos pacientes (comparada ao índice de 2.5% a 6.5% na po-
pulação), é a segunda mais encontrada.2

Depressão e ansiedade são transtornos interligados, uma 
vez que a depressão apresenta um substrato de ansiedade, 
e vice-versa. Na anamnese de pacientes com epilepsia, os 
neurologistas devem enfatizar aspectos relacionados à histó-
ria psiquiátrica prévia não só do paciente como também de 
seus familiares, pois as evidências de coexistência de antece-
dentes psiquiátricos terão implicações prognósticas tanto na 
epilepsia quanto na resposta aos FAEs.3 

Estudos de prevalência de transtornos psiquiátricos em 
epilepsia mostram que pelo menos um em cada três pacien-
tes com epilepsia já passou por um tratamento psiquiátrico, 
que, em adultos, é mais frequentemente representado por 
depressão.3 Nesse contexto, é importante acentuar que o 
tratamento das crises pode ser pior que a enfermidade, e 
ainda que a toxicidade dos FAEs é um dos fatores principais 
associados à piora na qualidade de vida de pacientes com 
epilepsia.

Caso clínico
Identificação: PS, sexo feminino, 23 anos, natural e proce-

dente de São Paulo, solteira, 3º ano de farmácia e bioquími-
ca, sem filhos, católica. Mora com os pais, tem 1.70 metro 
e 55 quilos.

Queixa e duração: Tenho epilepsia há cerca de sete anos e 
desânimo há dois anos.

HPMA: Aos 16 anos, no Carnaval, apresentou a primeira 
crise tônico-clônica generalizada (TCG)  após o despertar, às 

12 horas, quando se encontrava no banho. Havia retornado 
de uma festa na qual ingeriu quantidade moderada de cer-
veja. Levada a um pronto-socorro por seus amigos, já chegou 
consciente; o plantonista recomendou-lhe o uso de oxcarba-
zepina 300 mg em duas tomadas diárias e aconselhou-a a 
procurar um neurologista. Depois da realização de um ele-
troencefalograma (EEG) cujo resultado foi normal, o especia-
lista recomendou a continuação do tratamento. Algum tem-
po após o início desse medicamento, a paciente observou o 
aparecimento de abalos musculares ocasionais nos membros 
superiores. Eles ocorriam mais frequentemente após o início 
das aulas, às 7 horas na manhã, no cursinho pré-vestibular, 
e numa ocasião apresentou na sala de aula a segunda crise 
TCG. Com essa queixa, voltou ao neurologista, aos 18 anos. 
Um EEG em privação parcial de sono mostrou complexos de 
espícula-onda generalizados com frequência > 3 Hz e confir-
mou claramente o diagnóstico de epilepsia mioclônica juvenil 
(EMJ). A prescrição foi de fenobarbital 100 mg/dia. Com esse 
medicamento, PS não mais apresentou crises, mas sentia-se 
cansada e sonolenta; cerca de seis meses depois, por causa 
desse efeito adverso, seu neurologista substituiu o fenobar-
bital por divalproato 500 mg de 12/12 horas. Continuou sem 
crises, mas resolveu consultar outro médico, que, após afir-
mar que não lhe teria prescrito divalproato por ser ela uma 
mulher jovem, em idade reprodutiva, recomendou o uso de 
levetiracetam com titulação progressiva até 500 mg, duas 
vezes ao dia. PS permaneceu sem crises até esta consulta.

Antecedentes pessoais: nada digno de nota além da EMJ. 
Nega quaisquer sintomas psiquiátricos no passado.

Antecedentes familiares: sua mãe esteve em tratamento 
psiquiátrico por depressão no passado. 

Hábitos: negou etilismo, tabagismo, uso de drogas ilícitas 
ou comportamento sexual de risco.

Exame psíquico: normovigil e normotenaz com memória 
de fixação e de evocação preservadas, sem alterações sen-
soperceptivas; curso lentificado de pensamento, ideias pes-
simistas e de menos-valia; humor hipotímico e afeto hipo-
modulado; pragmatismo diminuído com consciência plena 
da morbidade.

O diagnóstico foi de depressão moderada. Qual a 
melhor conduta?
Depressão e ansiedade em epilepsia

A coexistência de epilepsia e transtornos afetivos não é 
surpreendente, pois os mesmos neurotransmissores são en-
volvidos em ambas as situações. No entanto, enquanto na 
epilepsia, em ordem decrescente de importância, se encon-
tram glutamato, GABA, serotonina, noradrenalina e dopa-
mina, nos transtornos afetivos a ordem de importância é 
inversa: serotonina, noradrenalina, dopamina, glutamato e 
GABA.3
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Propriedades psicotrópicas dos fármacos 
antiepilépticos

Historicamente, por promover a liberação de 5-hidroxi-
triptamina (5-HT) e aumentar a ação serotoninérgica, a car-
bamazepina foi o primeiro FAE com efeito nos transtornos 
afetivos.4 O segundo foi o valproato, que, como a carba-
mazepina, promove o aumento da 5-HT em sinaptossomos. 
Entre os FAEs tradicionais, a etosuximida pode desencadear 
efeitos psiquiátricos negativos, por promover o fenômeno de 
normalização forçada dos mecanismos envolvidos na epilep-
togênese em ausências generalizadas.

Os FAEs de segunda geração impõem uma nova preocu-
pação no momento de sua prescrição a pacientes com 
epilepsia: a ocorrência de efeitos adversos psiquiátricos. A 
lamotrigina é um fármaco ansiogênico com propriedades 
antidepressivas que aumenta a noradrenalina e a 5-HT5. A 
ação GABAérgica associada ao bloqueio do AMPA do topi-
ramato está implicada na síndrome discognitiva induzida por 
este medicamento.6 

O levetiracetam, com seu mecanismo de ação único nas 
vesículas SV2A, pode promover efeitos psiquiátricos em até 
13.3% dos adultos representados por depressão, agitação 
ou hostilidade; além disso, algum comportamento psicótico 
pode ocorrer em 0.7% dos pacientes.6 Em alguns estudos, 
constatou-se que condições psiquiátricas preexistentes po-
dem aumentar a probabilidade de efeitos adversos compor-
tamentais pelo levetiracetam.6 

Por outro lado, uma história familiar desses transtornos, 
como a presente nesta paciente (a mãe já teve depressão), 
acarreta risco significativo, pois uma predisposição genéti-
ca é um fator muito importante para o desenvolvimento de 
transtornos de humor, ansiedade e déficit de atenção.3 

Os FAEs usados no tratamento das epilepsias apresentam 
efeitos psicotrópicos negativos e positivos, resumidos na Ta-
bela 1.

A maioria dos médicos conhece os efeitos deletérios dos 
bloqueadores de canais de sódio, como a oxcarbazepina, 
na EMJ, que pode desencadear ou agravar mioclonias nesta 
síndrome epiléptica. Para o tratamento das epilepsias gene-
ralizadas genéticas como a EMJ, contamos com um número 
limitado de FAEs, a maioria dos quais concorre para o maior 
risco de efeitos psicotrópicos negativos: barbitúricos, como o 
fenobarbital e a primidona, etossuximida (em pacientes com 
ausências), benzodiazepínicos, lamotrigina, topiramato e le-
vetiracetam. 

É preciso muita cautela na prescrição desses FAEs a pacien-
tes com história de transtornos psiquiátricos e ainda àqueles 
com história familiar de transtornos psiquiátricos, pois esta 
é também associada ao maior risco de efeitos adversos não 
psiquiátricos e psiquiátricos dos FAEs.3 O valproato é um FAE 
estabilizador do humor.

O neurologista desta paciente retomou seu tratamento 
com divalproato, na dose de 1000 mg por dia, com o qual 
manteve o controle das crises e conseguiu a resolução do 
transtorno do humor sem efeitos adversos.

Conclusão
Em conclusão, sintomas psiquiátricos e comportamentais 

como os aqui descritos podem ser a expressão de efeitos 
adversos idiossincrásicos ou dose-dependentes, que podem 
ocorrer com a maioria dos FAEs usados no tratamento da 
EMJ. Efeitos adversos comportamentais podem ser mini-
mizados quando os fármacos são usados em monoterapia. 
Enquanto para uns, como o topiramato, a titulação lenta é 
protetora,8 para outros, como o levetiracetam, parece inde-
pender da dose e da titulação, dados indicativos de uma vul-
nerabilidade biológica.9 

A predisposição familiar a transtornos psiquiátricos é um 
fator de risco que deve sempre ser considerado quando da 
prescrição de um FAE.

La autora no manifiesta conflictos de interés
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Tabela 1. Efeitos psicotrópicos negativos e positivos dos fármacos antiepilépticos disponíveis no Brasil (Adaptada de Mula M. Sander JW7).

Fármaco antiepiléptico Negativos Positivos

Barbitúricos Depressão, hiperatividade Ansiolítico, hipnótico

Benzodiazepínicos Sonolência Ansiolítico, hipnótico

Fenitoína Encefalopatia

Etossuximida Alterações comportamentais, psicose

Carbamazepina/oxcarbazepina Estabilizador do humor, antimaníaco

Gabapentina Problemas comportamentais em crianças

Lacosamida ?

Lamotrigina Insônia, agitação Estabilizador do humor, antidepressivo

Levetiracetam Irritabilidade, ansiedade, labilidade emocional

Topiramato Depressão, alentecimento psicomotor, psicose Antibulimia em transtornos alimentares (estabilizador do humor)

Valproato Estabilizador do humor, antimaníaco (ansiolítico)

Vigabatrina Depressão, agressão, psicose

Cómo citar este artigo 
Yacubian EM. Perfil psiquiátrico dos fármacos 

antiepilépticos no tratamento da epilepsia. Claves 
Farmacología Clínica 6(1):4-6, Ene 2018.

How to cite this article 
Yacubian EM. Psychiatric profile of two antiepileptic 
drugs in the treatment of epilepsy. Claves 
Farmacología Clínica 6(1):4-6, Ene 2018.
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Introdução
O transtorno bipolar (TB) e os demais transtornos relacio-

nados têm o próprio capítulo no DSM-5, que traz mudança 
em alguns critérios, notadamente no diagnóstico dos estados 
mistos, em relação à versão anterior do manual. O diagnósti-
co do TB tipo I com episódio misto no DSM-IV exigia o preen-
chimento simultâneo de todos os critérios para episódio ma-
níaco e episódio depressivo. Um novo especificador, “com 
características mistas”, foi adicionado e pode ser aplicado a 
episódios de mania ou hipomania, quando características de 
depressão estiverem presentes (durante o episódio maníaco/
hipomaníaco), e a episódios de depressão, no contexto de 
um transtorno depressivo ou transtorno bipolar, quando as 
características de mania/hipomania estiverem presentes (du-
rante o episódio depressivo). Ensaios clínicos indicam que os 
critérios do DSM-5 podem ajudar a melhorar o diagnóstico 
de TB tipo I em virtude dos parâmetros menos restritivos es-
tabelecidos para os episódios mistos.1

Um limiar inferior para a identificação de estados mistos 
vai permitir a detecção mais precisa da coexistência de sinto-
mas de humor de polaridades opostas num mesmo episódio. 
A atribuição de um especificador “com características mis-
tas” a um diagnóstico de depressão ou de mania/hipomania 
pode não alterar significativamente o tratamento do episó-
dio primário, pois não há recomendações específicas para 
tratar estados mistos –embora, empiricamente, exista a ideia 
de que a apresentação mista aumente a probabilidade de 
uma resposta menos satisfatória ao tratamento.2 Os pacien-
tes com especificador “com características mistas” podem 
apresentar evolução e resposta ao tratamento distintas, com 
diferenças importantes no prognóstico e na recuperação a 
longo prazo.3 Swann já descrevia, em 1997, a resposta mais 
expressiva ao divalproato (em comparação ao lítio) dos pa-
cientes de mania com a presença de sintomas depressivos 
(durante a mania).4 Além de apresentar eficácia em todas 
as formas clínicas de mania, o divalproato mostra resultados 
superiores aos do lítio nos estados mistos (hoje mania com 
características mistas), na ciclagem rápida, em pacientes com 
muitos episódios de mania ao longo da vida e na comorbida-
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Frederico Navas Demetrio
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de com abuso de álcool e outras substâncias.5 Descrevemos 
ao lado um caso clínico em que o divalproato exibiu poder 
estabilizador do humor em um paciente portador de TB tipo I 
e mania com características mistas, cuja principal queixa era 
a depressão.

Caso clínico
Identificação: GPM, 32 anos, solteiro, executivo em uma 

empresa transnacional
Queixa e duração: “Depressão que não melhora, apesar 

do tratamento”.
HMA: GPM relata episódios recorrentes de depressão des-

de a adolescência. Não sabe informar exatamente quantos 
episódios já sofreu, mas diz que todos se assemelham quan-
to às características clínicas (e de resposta aos tratamentos): 
desinteresse pelas coisas e pelas pessoas, isolamento social 
progressivo, falta de interação com colegas de classe/trabal-
ho, desânimo e mau desempenho acadêmico/profissional, 
lentificação psicomotora com “vazio de emoções”, mas 
pensamentos rápidos e desorganizados, culminando com 
abandono de estudos/trabalho. Negligência com atividades 
da vida diária (banho, higiene bucal), tristeza sem ideação 
de culpa nem intenção suicida, mas pensamentos repetitivos 
de dúvida e apreensão, insegurança, tensão e “nervosismo”.

Boa resposta inicial a diversas classes de antidepressivos: 
melhora do isolamento e das atividades diárias, regulação do 
ciclo sono-vigília, volta gradual de sentimentos e emoções, 
primeiro para o sexo e depois para estudo/trabalho, atingin-
do a normalidade em poucos meses. Ao longo do tempo, 
porém, o paciente percebia o retorno dos sintomas; a dose 
do antidepressivo em curso era aumentada, com melhora 
parcial seguida de piora acentuada: ele ficava “relativamente 
bem” com doses mais elevadas, porém mais irritado, o que 
requeria outro aumento da dose. Nova melhora parcial, dose 
máxima tolerada atingida e, a seguir, troca do antidepres-
sivo.

Atualmente faz uso de venlafaxina 150 mg/dia: o quadro é 
de redução do contato social, dificuldade em cumprir prazos 
e lentidão; não para de pensar se deve ou não fazer alguma 
coisa. Sente-se algo triste, mas o que mais o incomoda é a 
“sensação de falta de sensação”. Apesar disso, a libido está 
mantida. 

Antecedentes familiares: A única irmã, mais velha, é porta-
dora de TB tipo I e mania eufórica bem caracterizada; é res-
pondedora da litioterapia. O pai se suicidou depois de uma 
crise financeira.

Antecedentes pessoais: (histórico objetivo com a mãe 
do paciente) – GPM foi uma criança muito esperta e inte-
ligente, gostava de liderar as brincadeiras e os jogos. Não 
apresentava dificuldades escolares, mas sim problemas de 
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comportamento; brigava com os colegas que ameaçassem 
a sua liderança. GPM sempre omite o fato de ficar muito 
agitado alguns meses antes de se tornar depressivo: de líder 
natural transforma-se em “chefe carrasco”, extremamente 
exigente e agressivo. Passa a beber cada vez mais e chega 
a dirigir sob o efeito de álcool. Nesse estado, GPM trabalha 
a noite toda no computador e às vezes vai direto para o es-
critório, sem dormir e sem se sentir cansado. Sai com outras 
mulheres, além da namorada da vez. Somente então surgem 
sintomas depressivos junto aos de agitação: não sai mais pa-
ra beber nem para namorar, mas continua tenso, irritado e 
trabalhando “dia e noite”. O discurso continua acelerado, 
com conteúdo depressivo. Por essas ocasiões de “sintomas 
misturados”, o aumento da dose do antidepressivo em curso 
o deixa mais irritado e verbalmente agressivo; logo depois 
começa a ficar cada vez mais lento e isolado (e segue o curso 
descrito na HMA).

O que incomoda GPM são os episódios de depressão, não 
os períodos de agitação que os antecedem, e ele certamente 
os omite dos psiquiatras. Seu maior medo é “ser como a 
irmã”, ou seja, diagnosticado como portador de TB. Sempre 
insiste que “nunca apresentou um surto como o da irmã”.

HD: Transtorno bipolar do humor do tipo I, episódio atual 
depressivo com antecedente de episódio maníaco com espe-
cificador “com características mistas”.

Discussão
Os pacientes bipolares minimizam ou omitem os sintomas 

maníacos mesmo no TB I, notadamente quando não há eu-
foria nos episódios maníacos. Ao contrário, por se tratar de 
mania com características mistas, a depressão ou, na verda-
de, os sintomas depressivos são mais valorizados que os sin-
tomas maníacos, presentes em número e duração suficientes 
para o diagnóstico formal. O DSM-5 exige no Critério (A) 
para Mania a presença de um período distinto de humor per-
sistentemente elevado, expansivo ou irritável, mais aumento 
da energia ou atividade por pelo menos uma semana (ou 
menos, quando tratado), mais pelo menos três (ou pelo me-
nos quatro, se o humor for apenas irritável) de sete sintomas. 
GPM os preenchia facilmente: (1) autoestima elevada, sem-
pre tinha razão, (2) redução da necessidade de sono, (3) elo-
quência maior que a usual, o que era percebido pelos outros, 
(4) maior velocidade dos pensamentos, refletida no discurso 
acelerado, (5) aumento das atividades direcionadas a algum 
propósito, especialmente no trabalho, e (6) envolvimento ex-
cessivo em situações com potencial de consequências nega-
tivas, como beber exageradamente e dirigir embriagado ou 
(possivelmente) sexo sem proteção.

Durante o episódio maníaco, GPM apresenta, ao menos 
durante o período “transicional” para uma depressão anér-
gica, características mistas, ou seja, a presença de pelo me-
nos três sintomas (de seis) da polaridade oposta, mas sem 
contar os sintomas comuns aos dois polos: (1) disforia ou 
depressão, (2) anedonia, (3) retardo psicomotor, (4) fadiga, 

(5) culpa excessiva e (6) pensamento de morte. Distratibilida-
de, agitação psicomotora e irritabilidade são comuns às duas 
síndromes e não devem ser “contadas” para preenchimento 
das características mistas.6

É importante notar que, na ausência de uma anamne-
se objetiva, o clínico pode fazer o diagnóstico de uma de-
pressão com características mistas, episódio que pode estar 
presente tanto no TB quanto na depressão recorrente, em 
que o uso de antidepressivos seria admissível. Já na mania 
ou hipomania com características mistas está indicado o uso 
de estabilizadores do humor e contraindicado o uso de anti-
depressivos, notadamente em monoterapia.7

Condução do caso
GPM inicialmente não aceitou o diagnóstico de TB. Foram 

negociadas a manutenção do antidepressivo (em dose mais 
baixa) e a introdução de um estabilizador de humor adequa-
do para o seu caso, o divalproato de sódio. Apesar de a irmã 
de GPM apresentar boa resposta ao lítio (o que poderia ser 
um indicativo de sucesso da litioterapia), a sintomatologia e 
o perfil de comorbidades do paciente apontaram para o uso 
de divalproato como a opção mais favorável. A reanálise dos 
estudos de aprovação do divalproato de sódio no controle da 
mania no TB mostrou que pacientes com sintomas depressi-
vos durante o episódio maníaco tendem a responder melhor 
ao divalproato que ao lítio;8 se levarmos em conta eventuais 
comorbidades (abuso de substâncias e ansiedade) e a pre-
sença de ciclagem rápida, a preferência pelo divalproato 
emerge ainda mais claramente.7 A utilização de divalproa-
to (isolado ou em combinação) parece estabilizar o humor 
e melhorar também o transtorno por abuso de substância 
associado, especialmente o alcoolismo.9,10

Com a redução do antidepressivo e a introdução de dival-
proato de liberação controlada (ER) em doses progressivas 
até 1000 mg/dia, em administração única noturna, GPM pas-
sou a se sentir mais calmo, mesmo permanecendo um “vazio 
de sentimentos”. Os pensamentos ficaram menos rápidos, a 
ponto de ele já conseguir sair do quarto para trabalhar. Re-
duziu substancialmente a ingestão de álcool. Após a retirada 
total da venlafaxina, o paciente relatou melhora dos senti-
mentos, mas ainda estava preocupado e com insônia inicial. 
Doses baixas de quetiapina ao deitar-se (50 mg) auxiliaram 
transitoriamente na indução do sono e na melhora da ansie-
dade. GPM iniciou a psicoterapia, permanecendo com 1250 
mg/dia de divalproato ER em monoterapia (nível sérico de 79 
µg/ml; perfil hepático normal). Gradualmente foi aceitando 
ser portador de TB e admitiu que durante os seis meses de 
tratamento nunca esteve tão bem, equilibrado e sem a irri-
tação que sempre o acompanhou.

Conclusão
O divalproato ER é o tratamento de primeira linha para 

o TB I com episódios maníacos com características mistas, 
podendo ser utilizado em monoterapia ou em combinação.
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O palmitato de paliperidona é 
superior aos antipsicóticos orais  
em relação ao tempo até a recaída  
em pacientes com esquizofrenia 
recém-diagnosticada

Schizophrenia Research 169(1-3):393-399, 2015

Neuss, Alemania
Apesar da disponibilidade de tratamentos eficazes para 

a esquizofrenia, a recaída e as exacerbações agudas são 
comuns. Há divergências quanto às evidências em relação 
ao uso de antipsicóticos injetáveis de liberação prolongada 
em comparação aos antipsicóticos orais na prevenção de 
recaídas.

O presente estudo teve como objetivo avaliar a eficácia 
do palmitato de paliperidona (PP) injetável de longa ação 
–um antipsicótico atípico– em comparação a antipsicóticos 
orais em monoterapia em pacientes com diagnóstico 
recente de esquizofrenia.

Estudo multicêntrico (141 centros, em 26 países), 
randomizado, prospectivo, aberto, com controle ativo 
e seguimento de 24 meses que incluiu pacientes com 

Claves de Farmacología Clínica 6 (2018) 10-34

diagnóstico recente de esquizofrenia (1 a 5 anos).
O estudo consistiu em uma fase inicial de duas semanas 

de tratamento oral e uma fase principal de 24 meses. Foram 
incluídos pacientes com idade entre 18 e 65 anos, com 
diagnóstico recente (1 a 5 anos) de esquizofrenia segundo 
critérios do DSM-IV e com história de duas ou mais recaídas 
com necessidade de internação hospitalar nos últimos  
24 meses. Os pacientes foram randomizados para receber 
PP ou antipsicótico oral (1:1). Os pacientes de ambos 
os grupos, anteriormente, realizavam tratamento com 
antipsicóticos orais. Os pacientes do grupo PP passaram 
as duas primeiras semanas recebendo a paliperidona 
formulação oral (ER), enquanto os pacientes do grupo dos 
antipsicóticos orais tiveram seus antipsicóticos substituídos 
por outros, de acordo com avaliação do psiquiatra.

Foram excluídos pacientes sem uso prévio de 
antipsicóticos, pacientes resistentes ao tratamento, 
pacientes não aptos para uso de antipsicóticos atípicos 
orais, aqueles que presentaram síndrome neuroléptica 
maligna ou discinesia tardia, pacientes que fizeram uso 
de haloperidol oral em monoterapia ou de clozapina nos 
últimos 3 meses.

Após a etapa inicial, os pacientes randomizados para 
PP receberam uma dose por via intramuscular (deltoide) 
de 150 mg no primeiro dia, 100 mg no oitavo dia 
(deltoide) e 75 mg no 38° dia (deltoide ou glúteo). Após 
esse período, os pacientes receberam doses mensais 
flexíveis de 25 mg a 150 mg (deltoide ou glúteo). 
Os pacientes randomizados para antipsicóticos orais 
(aripiprazol, quetiapina, olanzapina, paliperidona ER, 
risperidona ou haloperidol) também poderiam ter a dose 
ajustada. Os pacientes foram reavaliados nos dias 1, 8 e, 
a cada 30 dias, nos primeiros 4 meses, no sexto mês e, 
depois, a cada 3 meses até o mês 24.

O desfecho primário de eficácia foi o tempo até a recaída. 
Desfechos secundários incluíram a proporção de pacientes 
que apresentaram recaída, pontuação Positive and Negative 
Syndrome Scale (PANSS) total e das subescalas, pontuação 
do fator Marder (Marder), porcentagem de respondedores 

Resúmenes amplios de trabajos recientemente seleccionados de revistas, generales y especializadas, de alcance 
internacional.
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Figura 1. Curva Kaplan-Meier do tempo até a recaída. (Adaptada)
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que são resistentes em sua recomendação nos estágios 
iniciais da esquizofrenia.

Información adicional en
www.siicsalud.com/pdf/at_th78_51717.pdf

Eficacia do palmitato de paliperidona 
no tratamento dos sintomas agudos 
da esquizofrenia em pacientes 
previamente tratados sem sucesso 
com antipsicóticos orais

Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 58:1-7, 2015

Neuss, Alemania
Muitos pacientes com esquizofrenia apresentam 

potencial para atingir remissão sustentada por longo prazo 
e recuperação funcional, porém apenas uma pequena 
proporção atinge esse objetivo. O primeiro passo para 
alcançar a remissão é o controle dos sintomas de um 
episódio psicótico agudo. Porém, frequentemente esse 
objetivo não é atingido.

As recaídas e as exacerbações agudas são comuns na 
esquizofrenia, e as estratégias eficazes de prevenção de 
recaída após a doença inicial podem se associar a benefícios 
clínicos significativos. A razão mais frequente para 
ocorrência de recaída é a descontinuação do tratamento 
com antipsicóticos orais. Destaca-se que menos da metade 
dos pacientes são aderentes ao tratamento inicial durante 
os primeiros 30 dias após a alta de sua primeira internação 
hospitalar.

A terapia com antipsicóticos injetáveis de liberação 
prolongada (LAT) reduz significativamente as taxas de 
recaída e pode aumentar a adesão terapêutica. Entretanto, 
pouco se sabe sobre o uso em pacientes com sintomas 
agudos de esquizofrenia. 

O palmitato de paliperidona (PP) é um LAT para uso único 
mensal, por via intramuscular (IM), indicado no tratamento 
da esquizofrenia. A eficácia do PP foi demonstrada no 
tratamento agudo da esquizofrenia em estudos com 
dose fixa, porém há necessidade de avaliar o PP em doses 
flexíveis e em pacientes com comorbidades, para melhor 
refletir a prática clínica.

Este estudo teve como objetivo avaliar a eficácia do PP 
injetável de longa ação em pacientes com episódio agudo 
de esquizofrenia.

Estudo multicêntrico (160 centros, em 21 países), não 
randomizado, prospectivo, aberto e com seguimento de 
6 meses em pacientes com esquizofrenia aguda tratada 
sem sucesso com antipsicóticos orais. Foram incluídos 
pacientes adultos com sintomas agudos de esquizofrenia, 
com pontuação na Positive and Negative Syndrome Scale 
(PANSS) ≥ 80, Clinical Global Impression-Severity (CGI-S) 
≥ 4 e tratamento sem sucesso com antipsicóticos orais 
(insucesso é definido como falta de eficácia, tolerabilidade 

11

(redução ≥ 30% na PANSS), satisfação dos pacientes 
com Treatment Satisfaction Questionnaire for Medication 
(TSQM), satisfação dos médicos com o tratamento (escala 
categórica de 7 pontos), Clinical Global Impression-Severity 
(CGI-S), Clinical Global Impression-Change (CGI-C), escala 
Personal and Social Performance (PSP), Short Form (36) 
Health Survey (SF-36), European Quality of Life-5 
Dimensions (EQ-5D) e Subjective Well-Being under 
Neuroleptics Scale (SWN-S).

A segurança e tolerabilidade do tratamento foi 
avaliada pela ocorrência de eventos adversos, sintomas 
extrapiramidais (escalas Abdominal Involuntary Movement 
Scale [AIMS], Behaviorally Anchored Rating Scale [BARS] e 
Symptom Assessment Scale [SAS]), bem como alterações de 
peso e índice de massa corpórea.

Na análise final, foram incluídos 715 pacientes (idade 
32.6 ± 10.4 anos), sem diferenças entre os grupos 
PP e antipsicóticos orais quanto às características 
demográficas. A dose média da quarta injeção de PP foi 
de 101.7 ± 29.3 mg.

O tempo até a recaída foi significativamente maior 
nos pacientes que receberam PP injetável de longa ação, 
em comparação àqueles que receberam antipsicóticos 
orais (hazard ratio: 1.5; intervalo de confiança 95%: 
1.1-2.2; p = 0.019) (Figura 1). O percentil 85 do tempo 
até a recaída foi de 469 dias no grupo PP e de 249 dias 
no grupo antipsicóticos orais. Menos pacientes do grupo 
PP apresentaram recaída (14.8% vs. 20.9% do grupo 
antipsicóticos orais; p = 0.032), representando uma redução 
de 29.4% do risco relativo.

O PP também foi superior aos antipsicóticos orais na 
melhora da pontuação total da PANSS (no dia 8, a alteração 
média foi de -4.8 [PP] vs. -3.7 [antipscóticos orais];  
p = 0.021 e no final do estudo, a alteração média foi de 
-16.6 [PP] vs. -14.1 [antipsicóticos orais]; p = 0.075). Foram 
considerados respondedores 75.6% dos pacientes do grupo 
PP e 69.4% do grupo antipsicóticos orais (p = 0.079). 
No dia 8 e no final do estudo, o PP foi superior aos 
antipsicóticos orais na subescala Psicopatologia Geral da 
PANSS (p = 0.018 e p = 0.045, respectivamente). Os itens 
“pensamentos desorganizados” (p = 0.042) e “excitação/
hostilidade não controlada” da escala PANSS (p = 0.033 
no oitavo dia e p = 0.008 no final do estudo) apresentaram 
melhora significativa.

Também houve superioridade do PP na subescala 
“conveniência” da escala TSQM (mês 24 [p < 0.01], mês 
12 e no final do estudo; p < 0.0001 para ambos). Quanto 
à satisfação dos pacientes, houve superioridade do PP, 
em comparação aos antipsicóticos orais, apenas nos itens 
“segurança” (mês 12; p < 0.01), “via de administração” 
(meses 24, 12 e no final do estudo; p < 0.0001) e 
“satisfação geral” (meses 24 e 12 e no final do estudo;  
p < 0.05). Não houve diferenças entre os grupos nos 
demais desfechos secundários, com exceção de melhora 
superior da EQ-5D no grupo antipsicóticos orais (p = 0.017) 
no mês 12.

Eventos adversos graves ocorreram em 11.6% dos 
pacientes do grupo PP e 12.7% do grupo antipsicóticos 
orais. O abandono do tratamento por eventos adversos 
ocorreu em 4.0% dos pacientes do grupo PP e 3.0% 
do grupo antipsicóticos orais. Não houve diferenças 
entre os grupos nas pontuações das escalas de sintomas 
extrapiramidais.

O objetivo desse estudo foi prover evidências robustas 
sobre a melhor eficácia do tratamento com antipsicóticos 
injetáveis de longa ação no tratamento dos estágios 
iniciais da esquizofrenia. A superioridade do PP sobre os 
antipsicóticos orais demonstrada ao longo desse estudo 
pode trazer uma maior clareza sobre o tema, assim como 
desmistificar o seu uso perante as crenças de psiquiatras 
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ou adesão terapêutica, efeitos adversos relevantes ou 
desejo do paciente em interromper o tratamento).

O PP foi iniciado com dose de 150 mg IM no primeiro 
dia e 100 mg IM no oitavo dia (ambas no deltoide). Após 
esse período, o PP foi administrado uma vez por mês nas 
doses de 50 a 150 mg IM, conforme julgamento clínico de 
eficácia e tolerabilidade, nos dias 38, 68, 98, 128 e 158.

O desfecho primário foi a mudança de pontuação na 
escala PANSS. Desfechos secundários incluíram as escalas 
Clinical Global Impression-Change (CGI-C), subescalas 
da PANSS, Personal and Social Performance (PSP), 
Subjective Well-Being under Neuroleptics Scale (SWN-S), 
Mini International Classification of Functionality, (ICF) e a 
satisfação dos pacientes pela escala Treatment Satisfaction 
Questionnaire for Medication (TSQM). Também foram 
avaliados o sono e a sonolência diurna. A segurança e 
tolerabilidade foram avaliadas pela Extrapyramidal Symptom 
Rating Scale (ESRS), bem como pelo monitoramento de 
sinais vitais, peso corporal e registro de eventos adversos.

Foram incluídos 212 pacientes com idade média de 
36.4 ± 12.1 anos (59% homens). O principal motivo 
para substituir o antipsicótico oral pelo PP foi a falta de 
eficácia (45.8%), seguido de falta de adesão terapêutica 
(34.9%). O subtipo de esquizofrenia mais frequente foi 
paranoide (85%). No início do estudo, 43.9% dos pacientes 
estavam hospitalizados. Comorbidades psiquiátricas 
estavam presentes em 22.2%, neurológicas em 17.0% e 
metabólicas/nutricionais em 13.2% os pacientes.

O tempo médio de uso do PP foi de 136.9 dias. A dose 
média de manutenção compreendeu 107.7 ± 34.0 mg. A 
partir da terceira aplicação (mês um), 33.0% dos pacientes 
tiveram pelo menos uma redução da dosagem, enquanto 
34.1% tiveram pelo menos um aumento da dose. O motivo 
mais comum para aumento da dose foi “eficácia subótima” 
(87.7%), enquanto que para redução da dose foi “boa 
resposta” (59.5%).

Após o início do PP, 66.7% dos pacientes atingiram 
o critério de resposta clínica (≥ 30% de melhora na 
pontuação PANSS) e quase metade apresentou redução  
≥ 50% da PANSS. Com o PP, houve melhora significativa 
das escalas avaliadas (Tabela 1).

A maioria (89.1%) dos eventos adversos foram leves 
ou moderados e não resultaram em mudança da dose do 
PP (69.7%). Eventos adversos mais frequentes foram dor 
no local da injeção (13.7%), insônia (10.8%), transtorno 
psicótico (10.4%), cefaleia (6.1%) e ansiedade (6.1%). 
Interrupção do tratamento por eventos adversos ocorreu 
em 9.0% dos pacientes. A pontuação média do ESRS foi 
reduzida de 3.8 ± 6.3 para 2.3 ± 5.9; p < 0.0001. Ganho 
de peso ≥ 7% ocorreu em 22.5% dos pacientes.

O desenvolvimento do presente estudo forneceu dados 
importantes sobre a experiência clínica a respeito do uso de 
PP em pacientes com esquizofrenia e que não mostraram 
adaptação aos antipsicóticos orais. Esses dados confirmam 
a eficácia do tratamento e que de acordo com a avaliação 
médica, as doses administradas podem ser flexibilizadas, a 
fim de melhor se enquadrarem as necessidades de eficácia 
e tolerabilidade.

Información adicional en
www.siicsalud.com/pdf/at_th78_51717.pdf

A troca para palmitato de 
paliperidona após tratamento sem 
sucesso com outras medicações 
injetáveis resultou em melhora 
clinicamente relevante dos 
sintomas, do funcionamento e dos 
efeitos adversos em pacientes com 
esquizofrenia sintomática não aguda

Journal of Psychopharmacology 29(8):910-922, 2015

Neuss, Alemania
O tratamento de manutenção após a estabilização dos 

sintomas agudos da esquizofrenia é fundamental para 
evitar recaídas e internações hospitalares, bem como para 
a melhora do funcionamento psicossocial, da qualidade 
de vida e da evolução em longo prazo. As diretrizes atuais 
recomendam o uso de antipsicóticos orais (APO) ou de 
antipsicóticos injetáveis de longa ação, estes últimos 
apresentam menor risco de recaída em comparação aos 
APO, embora existam resultados controversos.

Tabela 1. Desfechos de eficácia* (Adaptada)

Basal (DP) Desfecho na LOCF 
(DP)

Mudança em relacao 
ao basal (DP)

IC 95% da mudança 
média p-valor1

Pontuação PANSS total (média) (n = 207) 98.5 ± 20.1 67.4 ± 24.0 -31.0 ± 29.0 -35.0 a -27.1 < 0.0001

Pontuação CGI-S (média) (n = 205) 5.0 ± 0.8 3.5  ± 1.3 -1.5 ± 1.3 -1.7 a -0.3 < 0.0001

Pontuação SWN-S (média) (n = 207) 73.8 ± 15.5 83.5 ± 17.9 9.7 ± 20.6 6.6 a 12.7 < 0.0001

Pontuação satisfação global TSQM (média) (n = 170) 48.7 ± 22.4 61.9 ± 25.3 13.2 ± 30.3 8.6 a 17.7 < 0.0001

Pontuação de qualidade do sono (média) (n = 203)* 6.5 ± 2.6 7.3 ± 2.5 0.8 ± 3.1 0.4 a 1.2 < 0.0001

Pontuação de sonoléncia diária (média) (n = 203)5 4.5 ± 2.9 3.0 ± 2.7 -1.5 ± 3.6 -2.0 a -1.0 < 0.0001

Pontuação PSP total (média) (n = 197) 43.9 ± 15.0 62.9 ± 17.1 19.0 ± 18.7 16.4 a 21.6 < 0.0001

Pontuação mini-ICF-APP total (média) (n = 207) 26.5 ± 8.5 18.5 ± 9.8 -8.0 ± 10.4 -9.5 a -6.5 < 0.0001
CGI-S, Clinical Global Impression Severity; DP, desvio padrão; IC, intervalo de confiança; LOCF: última avaliação realizada; mini-ICF-APP, mini Internatio-
nal Classification of Functionality, Disability and Health (ICF) Rating for Activity and Participation Disorders in Psychological Illnesses; PANSS, Positive and 
Negative Syndrome Scale; PSP, Desempenhos social e pessoal; SWN-S, Subjective Well-Being Under Neuroleptics Scale; TSQM, Treatment Satisfaction 
Questoinnaire for Medication.
* Foram incluídos apenas pacientes com medidas no início do estudo (basal) e pelo menos uma avaliação posterior.
† Teste Wilcoxon signed rank.
‡ Pontuação maior indica melhora da qualidade do sono.
§ Pontuação menor indica melhora da sonolência.
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O palmitato de paliperidona (PP) é um antipsicótico 
atípico de longa ação para uso por via intramuscular (IM) 
em injeção mensal única (PP-1M), sendo indicado no 
tratamento de manutenção de pacientes adultos com 
esquizofrenia.

O objetivo principal deste estudo foi avaliar a resposta 
e a tolerabilidade do PP injetável de longa ação em 
pacientes com esquizofrenia sintomática não aguda, após a 
substituição do tratamento prévio sem sucesso com outros 
antipsicóticos injetáveis de longa ação.

O estudo Paliperidone Palmitate Flexible Dosing in 
Schizophrenia (PALMFlexS) foi multicêntrico (160 centros, 
em 21 países), prospectivo, não randomizado, aberto e 

com 6 meses de seguimento. Foram incluídos pacientes 
adultos com diagnóstico de esquizofrenia não aguda, 
mas sintomática. Os pacientes deveriam ter apresentado 
insucesso com o tratamento com risperidona injetável de 
longa ação ou com antipsicóticos convencionais de depósito 
(haloperidol, flupentixol, flufenazina, zuclopentixol). O 
insucesso foi definido como falta de eficácia, falta de 
tolerabilidade, presença de efeitos adversos clinicamente 
relevantes, falta de adesão terapêutica ou desejo do 
paciente em interromper o tratamento.

O desfecho primário foi a mudança de pontuação nas 
escalas Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) 
e Clinical Global Impression-Severity (CGI-S). Desfechos 

Tabela 1. (Adaptada) Desfechos de eficácia.*

Pacientes que substituíram o:

Hal-Dec Fpt-Dec Flu-Dec Zuc-Dec RLAT

Pontuação total PANSS (média), n 53 34 44 41 54

Basal (DP) 75.7 (13.2) 73.7 (14.1) 75.0 (15.4) 74.6 (16.5) 67.5 (20.7)

LOCF (DP) 66.9 (20.2) 63.6 (19.2) 67.5 (20.1) 64.0 (19.8) 58.2 (24.0)

Alteração média entre o basal e a LOCF (DP) -8.8 (19.2) -10.1 (18.4) -7.5 (19.4) -10.6 (21.5) -9.2 (21.1)

IC 95% -14.1; -3.5 -16.5; -3.7 -13.4; -1.5 -17.4; -3.8 -15.0; -3.5

p-valor† < 0.0001 0.0006 0.0029 0.0007 0.0001

Subescala positiva da PANSS (média), n 53 34 44 41 54

Basal (DP) 16.2 (5.8) 16.2 (4.5) 15.5 (5.3) 16.5 (5.1) 14.5 (6.4)

LOCF (DP) 15.1 (7.2) 14.1 (5.9) 14.6 (5.8) 14.2 (5.6) 13.1 (6.5)

Alteração média entre o basal e a LOCF (DP) -1.1 (5.9) -2.1 (5.7) -0.9 (5.1) -2.3 (5.7) -1.4 (5.3)

IC 95% -2.7; 0.6 -4.1; -0.2 -2.4; 0.7 -4.1; -0.5 -2.8; 0.1

p-valor† 0.0344 0.0035 0.1777 0.0146 0.0539

Subescala negativa da PANSS (média), n 53 34 44 41 54

Basal (DP) 22.3 (4.7) 20.5 (4.4) 23.0 (5.5) 21.2 (6.5) 19.5 (6.8)

LOCF (DP) 18.8 (5.5) 17.5 (4.8) 19.3 (5.7) 17.6 (6.7) 15.6 (6.6)

Alteração média entre o basal e a LOCF (DP) -3.5 (6.1) -3.0 (4.7) -3.7 (5.6) -3.6 (6.5) -3.9 (6.0)

IC 95% -5.2; -1.9 -4.6; -1.3 -5.4; -2.0 -5.6; -1.6 -5.6; -2.3

p-valor† < 0.0001 0.0004 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001

Subescala de psicopatologia geral da PANSS (média), n 53 34 44 41  4

Basal (DP) 37.2 (8.4) 37.0 (7.8) 36.5 (8.4) 36.9 (8.8) 33.5 (10.5)

LOCF (DP) 32.9 (10.9) 32.0 (10.0) 33.6 (11.3) 32.3 (9.8) 29.5 (13.3)

Alteração média entre o basal e a LOCF (DP) -4.2 (10.3) -5.0 (9.5) -2.9 (11.8) -4.6 (11.5) -3.9 (12.2)

IC 95% -7.0; -1.4 -8.3; -1.7 -6.5; 0.7 -8.3; -1.0 -7.3; -0.6

p-valor† 0.0001 0.0007 0.0072 0.0100 0.0017

Subescala de ansiedade/depressão (Marder) da PANSS (média)‡, n 53 34 44 41 54

Basal (DP) 9.1 (3.4) 9.5 (3.4) 8.5 (2.7) 9.0 (3.0) 8.9 (3.3)

LOCF (DP) 7.9 (3.4) 7.5 (3.0) 7.7 (3.3) 7.4 (2.6) 7.2 (3.5)

Alteração média entre o basal e a LOCF (DP) -1.2 (3.0) -2.1 (3.2) -0.8 (3.0) -1.6 (3.2) -1.7 (3.4)

IC 95% -2.0; -0.3 -3.2; -0.9 -1.7; 0.1 -2.6; -0.6 -2.6; -0.8

p-valor† 0.0015 0.0002 0.0840 0.0019 0.0003

Pontuação CGI-S (média), n 53 34 44 41 55

Basal (DP) 4.2 (0.9) 3.9 (0.8) 4.0 (1.0) 4.1 (1.0) 3.7 (1.2)

LOCF (DP) 3.8 (1.0) 3.4 (1.0) 3.6 (1.3) 3.6 (1.2) 3.4 (1.3)

Alteração média entre o basal e a LOCF (DP) -0.4 (1.1) -0.4 (0.9) -0.4 (0.9) -0.5 (1.2) -0.4 (1.2)

IC 95% -0.7; -0.1 -0.7; -0.1 -0.7; -0.1 -0.9; -0.1 -0.7; -0.0

p-valor† 0.0076 0.0089 0.0134 0.0065 0.0568

* Foram incluídos apenas pacientes com medidas no início do estudo (basal) e pelo menos uma avaliação posterior.
† Diferenças dentro do grupo foram avaliadas pelo teste Wilcoxon signed rank.
‡ Outros fatores Marder foram registrados, mas não estão apresentados aqui.
CGI-S, Clinical Global Impression Severity; DP, desvio padrão; IC, intervalo de confiança; LOCF, última avaliação realizada; PANSS, Positive and Negative 
Syndrome Scale; Hal-Dec, decanoato de haloperidol; Fpt-Dec, decanoato de flupentixol; Flu-Dec, decanoato de flufenazina; Zuc-Dec, decanoato de zuclo-
pentixol; RLAT, risperidona injetável de longa ação.
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secundários incluíram avaliações pelas escalas Clinical 
Global Impression-Change (CGI-C), subescalas da PANSS, 
Personal And Social Performance (PSP), Subjective Well--
being under Neuroleptics-Scale (SWN-S), Mini International 
Classification of Functionality, Disability and Health (ICF) e a 
satisfação dos pacientes pela escala Treatment Satisfaction 
Questionnaire for Medication (TSQM). Também foram 
avaliados o sono e a sonolência diurna. A segurança e a 
tolerabilidade foram avaliadas pela Extrapyramidal Symptom 
Rating Scale (ESRS), bem como pelo monitoramento de 
sinais vitais, índice de massa corpórea e registro de eventos 
adversos.

Foram incluídos 231 pacientes, dos quais 174 sofreram 
substituição de antipsicóticos convencionais de depósito por 
PP, e 57 sofreram substituição da risperidona injetável de longa 
ação por PP. A idade média variou entre 39.9 e 44.4 anos 
nos diferentes grupos de tratamento prévio. A dose média 
de PP utilizada foi de 105 mg a 113.9 mg (Tabela 1). 

Também houve melhora significativa nas subescalas 
negativas e de psicopatologia geral com o PP injetável 
como substituto de todos os fármacos, além de melhora 
das subescalas positivas com o PP substituindo haloperidol, 
flupentixol e zuclopentixol. Ainda, houve uma tendência de 
melhora nos pacientes nos quais a risperidona injetável de 
longa ação foi substituída por PP.

No final do seguimento, entre 53.7% (zuclopentixol), 
54.7% (haloperidol), 59.1% (flufenazina), 61.8% 
(flupentixol) e 61.1% (risperidona injetável) dos pacientes 
apresentaram melhora ≥ 20% da pontuação PANSS com a 
substituição pelo PP, e entre 17.0% e 31.5% apresentaram 
melhora ≥ 50% na pontuação PANSS.

Houve melhora significativa da pontuação CGI-S com 
a substituição dos antipsicóticos convencionais pelo 
PP (haloperidol: p = 0.0076; flupentixol: p = 0.0089; 
flufenazina: p = 0.0134; zuclopentixol: p = 0.0065), assim 
como uma tendência de melhora (p = 0.0568) com a 
substituição da risperidona injetável de longa ação pelo PP. 
A pontuação CGI-C melhorou em todos os grupos  
(p < 0.05).

Houve melhora significativa da escala SWN-S nos 
pacientes que sofreram substituição do haloperidol, 
flupentixol e zuclopentixol por PP (p < 005). Também 
houve melhora significativa do TSQM nos grupos 
haloperidol (p = 0.0316) e flupentixol (p < 0.0001). 
Escores de conveniência e efeitos adversos progrediram 
significativamente nos pacientes que sofreram substituição 
de flufenazina e zuclopentixol, por PP (p = 0.0406 e 
0.0011, respectivamente), enquanto houve melhora notável 
na pontuação de efeitos adversos naqueles que tiveram a 
risperidona injetável de longa ação substituída (p = 0.0371). 
Ainda, houve melhora do sono e da sonolência diurna 
em pacientes nos quais o flupentixol (p = 0.0004 e 
0.0019) e risperidona injetável de longa ação (p = 0.0166 
e p = 0.0292) foram substituídos por PP. Por fim, houve 
melhora significativa da PSP em todos os pacientes que 
iniciaram com o PP (5.2; p = 0.0013 para haloperidol 
e 5.2; p = 0.0163 para a risperidona e 6.4; p = 0.0013 
para o zulopentixol) e melhora do ICF, variando de -1.7 
(flupentixol) a -4.6 (zuclopentixol), em todos os grupos, com 
exceção do zuclopentixol.

Em termos de tolerabilidade, a substituição pelo PP se 
associou à melhora da pontuação do ESRS em todos os 
grupos, indicando melhora dos sintomas extrapiramidais. 
Eventos adversos após o início do PP foram, em sua maioria, 
leves ou moderados.

Esse foi o primeiro estudo designado para explorar a 
resposta, segurança e tolerabilidade do tratamento com 
PP em pacientes que realizaram a substituição de seus 
tratamentos prévios com outros antipsicóticos. Os dados 
apresentados ilustram que o pacientes com esquizofrenia 

não aguda considerada estável com tratamento prévio 
mostram melhora relevante nos sintomas clínicos, 
no funcionamento ou nos efeitos adversos quando 
substituíram o tratamento anterior pelo tratamento com PP.

Información adicional en
www.siicsalud.com/pdf/at_th78_51717.pdf

O palmitato de paliperidona não 
aumenta o risco de síndrome 
metabólica em pacientes com 
esquizofrenia

Journal of Clinical Psychopharmacology 36(3):206-212, 2016

Turín, Italia
A esquizofrenia é uma doença crônica, incapacitante e 

progressiva, cujo tratamento requer o uso prolongado de 
antipsicóticos para manejo dos sintomas e evitar recaídas. 
Os antipsicóticos de segunda geração são geralmente 
preferíveis aos antipsicóticos típicos ou de primeira geração, 
pois provocam menos efeitos adversos e, possivelmente 
promovem melhora superior dos sintomas negativos. 
Porém, diversos antipsicóticos de segunda geração se 
associam à maior incidência de efeitos adversos metabólicos 
e à síndrome metabólica (SM), aumentando o risco de 
doenças cardiovasculares e de mortalidade.

O palmitato de paliperidona (PP) é um antipsicótico 
injetável de segunda geração que se mostrou eficaz no 
tratamento da esquizofrenia. No entanto, existem poucos 
dados sobre a associação entre o PP e efeitos adversos 
metabólicos. 

O objetivo principal do estudo foi avaliar as alterações de 
parâmetros metabólicos em pacientes tratados com PP. O 
objetivo secundário foi avaliar a tolerabilidade e a eficácia 
do PP no tratamento dos sintomas da esquizofrenia.

O estudo multicêntrico, prospectivo, observacional e 
com seguimento de 12 meses, incluiu pacientes adultos 
com esquizofrenia e tratados com PP. O medicamento foi 
administrado na dose de 150 mg intramuscular (IM) no 
primeiro dia e 100 mg IM no oitavo dia. Após esse período, 
foram realizadas administrações mensais na dose de 50 a 
150 mg. Foi permitido o uso de outros psicotrópicos para 
tratamento de comorbidades (ex.: ansiedade, transtornos 
de humor e indução do sono).

Os participantes foram indicados por clínicos gerais ou 
por psiquiatras e, alguns, foram candidatos voluntários 
para o estudo. Por se tratar de um estudo observacional, 
nenhuma tentativa de influenciar o tratamento foi feita 
e os pacientes receberam os cuidados como de costume. 
Para serem considerados elegíveis, os pacientes poderiam 
ser homens ou mulheres com 18 anos ou mais. Os critérios 
de inclusão foram: (a) diagnóstico de esquizofrenia 
de acordo com o Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-V); (b) ter iniciado 
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o tratamento com PP; e (c) consentimento em participar 
do estudo. Os critérios de exclusão foram: (a) diagnóstico 
principal de outra doença que não a esquizofrenia; (b) 
doenças físicas ou neurológicas instáveis, ativas ou graves; e 
(c) histórico de ineficácia ou intolerância a paliperidona.

A SM foi diagnosticada na presença de 3 de 5 critérios 
modificados recomendados pelo National Cholesterol 
Education Program Adult Treatment Panel III: obesidade 
abdominal (circunferência abdominal ≥ 102 cm em homens 
e ≥ 88 cm em mulheres), triglicérides ≥ 150 mg/dl (ou uso de 
hipolipemiantes), HDLc < 40 mg/dl em homens e < 50 mg/dl 
em mulheres, pressão arterial sistólica ≥ 130 mm Hg  
e/ou diastólica ≥ 85 mm Hg (ou uso de anti-hipertensivos) e 
glicemia de jejum ≥ 100 mg/dl (ou uso de hipoglicemiantes).

Os pacientes foram avaliados no início do estudo (T0), 
após 6 (T1) e 12 meses (T2) de tratamento com PP. A 
tolerabilidade foi avaliada pelas escalas Dosage Record and 
Treatment Emergent Symptoms Scale (DOTES) e Abnormal 
Involuntary Movement Scale (AIMS). A eficácia foi avaliada 
pelas escalas de Positive and Negative Syndrome Scale 
(PANSS) e Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D).

Foram analisados 60 pacientes (idade: 42.3 ± 14.4 anos; 
70% homens) com duração da doença de 19.9 ± 14.3 
anos. Comorbidades clínicas estavam presentes em 41.7% 
dos pacientes (16.7% com doenças endócrinas/metabólicas) 
e comorbidades psiquiátricas em 31.7% dos pacientes 
(13.3% com abuso de substâncias).

Um total de 44 pacientes (73.3%) completou 1 ano 
de seguimento. Um paciente não completou o T1 (perda 
de seguimento) e quinze não completaram o T2 (cinco: 
perda de seguimento, três: falta de eficácia e sete: 
intolerabilidade). A dose média do PP foi de 104.4  
± 31.5 mg no T1 e 100.57 ± 33.88 mg no T2.

A prevalência de SM foi de 33.3% no T0, 39.0% no 
T1 e 29.5% no T2, sem diferenças estatísticas entre as 
avaliações. Entre os pacientes sem SM no início do estudo 
(n = 30), apenas 2 (6.6%) preencheram os critérios para SM 
no T2. Entre os quatorze pacientes com critérios de SM no 
início do estudo, 4 (28.5%) não preencheram os critérios 
para SM no T2.

Não foram observadas diferenças significativas de pressão 
arterial, glicemia, triglicérides, colesterol total e HDL entre 
as avaliações. Observou-se discreto aumento do índice de 
massa corpórea (IMC) entre T0 e T1 (26.3 vs. 27.4 g/m2; 
p = 0.04) e entre T0 e T2 (26.3 vs. 27.1 g/m2; p = 0.031). 
Da mesma forma, observou-se discreto aumento da 
circunferência abdominal entre T0 e T1 (98.2 vs. 100.3 cm; 
p = 0.021) e entre T0 e T2 (98.2 vs. 101.1 cm; p = 0.021).

A pontuação da escala DOTES aumentou entre T0 e T1 
(13.2 vs. 18.7; p = 0.015) e diminuiu entre T1 e T2 (18.7 
vs. 11.0; p < 0.001). A pontuação AIMS foi de 4.1 ± 5.2, 
4.3 ± 4.7 e 4.8 ± 5.7 nos T0, T1 e T2, respectivamente, sem 
diferenças significativas entre as avaliações. 

Ocorreu redução significativa da pontuação PANSS, de 
102.7 ± 16.1 no T0 para 78.8 ± 18.9 no T1 e 78.6 ± 17.2 
no T2 (p = 0.001 entre T0 e T1 e entre T0 e T2). Houve 
redução significativa da pontuação HAM-D entre T0 e T1 
(15.0 ± 7.7 vs. 9.1 ± 4.4; p = 0.001) e entre T0 e T2 (15.0  
± 7.7 vs. 8.4 ± 4.0; p = 0.001).

O presente estudo avaliou o PP no tratamento da 
esquizofrenia em grupo heterogêneo de pacientes, 
incluindo comorbidades clínicas, psiquiátricas e abuso 
de substâncias. Deve ser enfatizado que, neste estudo, 
a maioria dos pacientes estava gravemente doente, com 
pontuação PANSS basal maior que a dos pacientes incluídos 
em outros estudos.

Um estudo retrospectivo mostrou aumento da incidência 
de SM nos pacientes que receberam antipsicóticos de 
segunda geração, sendo o risco maior com clozapina e 
olanzapina. No presente estudo, a proporção de pacientes 

com SM no início não diferiu daquela com 6 meses e  
12 meses de tratamento com PP. Houve aumento discreto 
do IMC e da circunferência abdominal, porém sem outras 
alterações metabólicas.

O estudo ainda mostrou redução significativa dos 
sintomas da esquizofrenia, avaliados pela escala PANSS. 
Como a maioria dos pacientes estava gravemente doente 
no T0 e com doença de longa duração, merece destaque 
a redução acentuada (aproximadamente 25 pontos) da 
pontuação PANSS total em 6 meses.

O uso de PP por doze meses não se associou ao aumento 
da incidência de SM. Os resultados indicam que PP pode 
ser considerada como uma boa alternativa terapêutica para 
pacientes com doença mais severa e com alto potencial de 
desenvolver sintomas metabólicos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/pdf/at_th78_51717.pdf

Redução significativa da taxa de 
internação hospitalar com o uso do 
palmitato de paliperidona

European Psychiatry 37:43-48, 2016

Londres, Reino Unido
Antipsicóticos injetáveis de longa ação têm papel 

importante no tratamento da esquizofrenia desde a década 
de 70, inicialmente com os antipsicóticos de primeira 
geração. O uso da formulação injetável tem como objetivos 
principais o aumento da adesão terapêutica e a melhora 
dos desfechos clínicos em longo prazo, como internação 
hospitalar. Estudos observacionais demonstraram melhora 
da adesão terapêutica e redução de internação hospitalar 
com o uso de antipsicóticos injetáveis em comparação ao 
tratamento por via oral. 

O objetivo do presente estudo foi avaliar as taxas de 
internação hospitalar em dois anos com o uso do palmitato 
de paliperidona (PP) injetável de longa ação.

Este é um estudo observacional que avaliou pacientes 
que receberam prescrição de PP de forma independente. 
Foram obtidos dados demográficos, clínicos, uso prévio 
de antipsicóticos, dados de internação hospitalar e alta 
hospitalar, local de início da PP, antipsicótico prescrito 
imediatamente antes do início da PP e se o paciente era 
considerado responsivo ao tratamento, assim como de 
eventos adversos.

O desfecho primário foi o número de internações 
hospitalares e o número de dias de internação antes 
e após o tratamento com PP, utilizando o método de 
“estudo-espelho”, que compreendeu uma análise das 
variáveis 2 anos antes e 2 anos após o início do PP (tanto 
em internação hospitalar quanto uso em ambiente 
ambulatorial, no mesmo paciente).
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Na análise final, foram incluídos 225 pacientes (idade: 
42.8 ± 12.6 anos) que utilizaram PP. Os pacientes foram 
acompanhados por 2 anos, e foram coletados dados dos  
2 anos anteriores ao início do PP.

Os pacientes do estudo receberam diagnósticos de 
esquizofrenia (69.3%), transtorno esquizoafetivo (18.2%), 
transtorno bipolar (8%) e outros. O PP foi iniciado 
na internação hospitalar em 59.1% dos pacientes, e 
ambulatorialmente em 40.9%. Anteriormente, 41.3% 
usavam antipsicóticos atípicos orais, 35.1% antipsicóticos 
atípicos injetáveis, 8% antipsicóticos injetáveis de primeira 
geração, 0.9% antipsicóticos orais de primeira geração e 
0.44% clozapina; 14.2% não faziam uso de antipsicóticos.

Após 2 anos, 41.8% dos pacientes mantiveram o uso 
do PP, enquanto 58.2% o interromperam. Os motivos 
para interrupção foram escolha do paciente (40.4%), falta 
de eficácia (27.5%), eventos adversos (26.7%), outros 
(4.6%) ou não declarados (0.8%). O tempo mediano até 
a interrupção do uso foi de 225 dias. Todos os pacientes 
receberam as duas doses de ataque e 93% receberam 
pelo menos uma dose de manutenção. A dose média da 
primeira dose de manutenção foi 100 ± 30.6 mg, enquanto 
a da última dose foi de 101 ± 34.2 mg.

O número médio de internações hospitalares nos 2 anos 
anteriores ao início do PP foi de 1.8 ± 1.8 por paciente, o 
qual foi reduzido para 0.81 ± 1.32 por paciente nos 2 anos 
posteriores ao início do PP (p < 0.001) (Tabela 1).

Tabela 1. (Adaptada). Comparação entre o número de internações hos-
pitalares e días de internação hospitalar antes e após o início do uso do 
palmitato de paliperidona injetável.

Número médio de internações antes do uso da PP
Mediana Média (DP) 

Todos os pacientes (n = 225) 1 1.80 ± 1.80

Pacientes que interromperam o 
uso (n = 131) 2 2.15 ± 2.06

Pacientes que mantiveram o 
uso (n = 94) 1 1.32 ± 1.20

Número médio de internações após o início do uso da PP
Mediana Média (DP) p

Todos os pacientes (n = 225) 0 0.81 ± 1.32 < 0.0001

Pacientes que interromperam o 
uso (n = 131) 1 1.20 ± 1.49 0.001

Pacientes que mantiveram o 
uso (n = 94) 0 0.28 ± 0.77 0.001

Número médio de días de internação antes do uso da PP
Mediana Média (DP) 

Todos os pacientes (n = 225) 41 79.53 ± 97.60
Pacientes que interromperam o 

uso (n = 131) 57 94.59 ± 102.20

Pacientes que mantiveram o 
uso (n = 94) 30 58.54 ± 87.06

Número médio de días de internação após o início do uso da PP
Mediana Média (DP) p

Todos os pacientes (n = 225) 0 46.17 ± 93.29 < 0.0001
Pacientes que interromperam o 

uso (n = 131) 29 68.75 ± 97.65 0.005

Pacientes que mantiveram o 
uso (n = 94) 0 14.65 ± 76.91 0.001

O número de dias de internação hospitalar foi reduzido 
de 79.53 ± 97.6 por paciente nos 2 anos antes do início de 
PP para 46.17 ± 93.3 nos 2 anos após o início do PP  
(p < 0.001). O número mediano de internações foi de um 
antes do PP e zero após, enquanto o número mediano de 
dias de internação diminuiu de 41 dias antes do PP para 
zero após.

O PP é amplamente aceito e está associado à uma 
redução significativa do número de internações hospitalares 
e do número de dias de internação hospitalar em 

comparação a tratamentos prévios. A redução de dias 
de internação pode ser vista como um bom retorno, 
sobrepondo os custo mais elevados do tratamento com PP 
em relação aos medicamentos convencionais.

Información adicional en
www.siicsalud.com/pdf/at_th78_51717.pdf

Superação sob o ponto de vista de 
um psiquiatra

Postgraduate Medicine Special Reports:54-62, Sep 2006

Madison, EE. UU.
Até recentemente, a maioria dos psiquiatras acreditava 

que a esquizofrenia era uma doença progressiva, com 
perda do funcionamento e impossibilidade de superação. A 
superação do estigma da doença mental pode ser tão difícil 
quanto a superação da doença propriamente dita. O artigo 
apresenta o conceito de superação na esquizofrenia.

“Superação” é o “ato de superar ou retornar a um 
estado habitual”. Superação não significa cura. Superação 
é um processo ativo e contínuo em que a pessoa está 
“retornando” ou “readquirindo” sua funcionalidade 
e que pode mudar o modo como o indivíduo lida com 
a esquizofrenia. Essa abordagem de psicorreabilitação 
não está relacionada à ausência de doença ou de 
sintomas, mas, sim, em ter a vida mais completa possível, 
mesmo na presença de sintomas causados pela doença, 
diferentemente de conceitos prévios.

O termo “superação” se refere a diferentes componentes 
da “melhora”. Superação clínica é a ausência de sintomas. 
Superação social envolve ter uma ocupação, amigos, 
bom funcionamento social e evitar comportamentos 
inadequados. Superação econômica é a capacidade de se 
sustentar. Superação pessoal é como a pessoa se define e 
se sente. Embora todas sejam importantes, a “superação” 
utilizada aqui se refere a uma sensação subjetiva de como 
a pessoa se define no mundo, envolvendo a redefinição de 
sua própria vida e inclui mais do que um tratamento para 
uma doença.

Embora a redução dos sintomas, como por exemplo 
alucinações auditivas, possa ajudar no processo de 
superação, essa melhora clínica não é suficiente para o 
indivíduo iniciar o processo de reintegração. Enquanto a 
redução de sintomas positivos é importante para alguns 
indivíduos, outros parecem se incomodar menos com vozes 
ou crenças não convencionais. Indivíduos podem ter um 
emprego, serem independentes e terem amigos, mesmo 
escutando vozes.

A superação significa ter interesse ativo na vida e 
procurar atingir metas, apesar da presença de sintomas. O 
processo de superação significa que ser uma pessoa com 
esquizofrenia não é o único modo pelo qual a pessoa se 
vê e é vista pelos outros indivíduos. Muitas pessoas com 
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esquizofrenia ficarão mais estáveis e atingirão objetivos 
maiores se forem estimulados e tiverem esperança e auxílio 
para terem uma vida real.

Também depende de condições externas e internas. 
Condições externas são ações que os profissionais da 
saúde mental podem executar para acelerar a recuperação, 
como apoiar o direito de cada pessoa de viver como ela 
deseja, acreditando que cada indivíduo pode ter uma 
vida completa. Condições internas se referem àquilo que 
o indivíduo pode trazer para o processo de superação, 
sozinho ou com auxílio de outras pessoas. Estão inclusas 
nesse processo: noção de si independentemente da 
doença; empoderamento: retomar a própria vida e as 
decisões; conexão: conectar-se com o mundo em meios 
que não os relativos à doença e, finalmente, esperança. 
Esperança talvez seja a condição interna mais importante. 
“A esperança compreende tanto a crença de que a 
recuperação é possível quanto um comprometimento para 
que ela aconteça”.

Até recentemente, o tratamento da esquizofrenia esteve 
focado nos sintomas positivos. Entretanto, os sintomas 
positivos têm pouca correlação com a capacidade de 
manter um emprego, uma vida independente ou participar 
da sociedade. Por outro lado, estudos sugerem que 
incapacidades associadas à esquizofrenia são atribuíveis, 
principalmente, à disfunção cognitiva e, também, à 
depressão após episódios psicóticos.

Nesse sentido, os novos antipsicóticos são vantajosos, 
pois, além de causarem menos efeitos adversos, parecem 
ser mais eficazes nos sintomas afetivos e na disfunção 
cognitiva, os quais são fontes importantes de frustração 
e sofrimento. Dessa forma, os novos medicamentos 
podem ajudar no processo de superação, pois aumentam 
o pensamento efetivo e causam menos efeitos adversos 
estigmatizantes, como parecer sedado ou “um zumbi”. 
A eficácia dos novos antipsicóticos atípicos sobre os 
sintomas negativos e cognitivos pode explicar a melhora do 
funcionamento social e ocupacional. 

Um marcador importante de melhora é a capacidade de 
funcionar bem o suficiente para manter um emprego. O 
trabalho não é apenas uma fonte de renda, mas também 
uma forma de estruturar o tempo, encontrar amigos e se 
sentir produtivo.

Diversos mitos podem interferir negativamente na 
recuperação:

Mito 1: Esquizofrenia tem evolução negativa inerente. A 
evolução em longo prazo da esquizofrenia é extremamente 
heterogênea e é muito difícil prever a evolução individual.

Mito 2: Indivíduos com esquizofrenia só podem ter 
empregos menos qualificados. A esquizofrenia torna 
mais difícil desempenhar certos trabalhos, mas existem 
muitos indivíduos com transtornos psiquiátricos graves que 
trabalham em funções que exigem alta qualificação.

Mito 3: Os pacientes devem ser aconselhados a tomar 
medicações para o resto da vida. Uma abordagem melhor é 
esclarecer que muitos indivíduos necessitam de medicações 
em um determinado momento. Devemos ajudar os 
pacientes a entenderem que o medicamento é uma 
ferramenta que a pessoa pode usar para controlar melhor 
sua vida.

Mito 4: O único tratamento que pode ajudar a diminuir 
os sintomas é aquele medicamentoso. Estudos recentes 
mostraram a utilidade de intervenções psicossociais.
1. Superação não é o mesmo que cura. A superação é um 

processo.
2. Superação pode ocorrer mesmo na presença de sintomas 

psicóticos significativos.
3. A superação é um processo individual.
4. A superação não é um processo linear.
5. Superar a dor do estigma associado às doenças 

psiquiátricas pode ser mais difícil do que a recuperação 
da doença em si. Devem ser considerados os impactos 
de estigmatização que os antipsicóticos carregam. 
Antipsicóticos convencionais (de primeira geração ou 
típicos) causam sintomas extrapiramidais e outros efeitos 
que estigmatizam (distúrbios de movimentos, “parecer 
zumbi” e perda de espontaneidade).
A esperança tem muitos componentes. Pode significar 

reconhecer e aceitar nossas limitações e focar em nossas 
virtudes. Esperança significa olhar para frente, em vez do 
passado. No centro da esperança, está a mudança das 
prioridades, ou seja, prestar atenção no que está indo 
bem, em vez de focar no que não vai bem. A esperança é 
nutrida por uma sensação de otimismo, de que as coisas 
vão melhorar.

Em suma, superação é o processo pessoal de retomar a 
própria vida, de encontrar significado na vida e se tornar 
mais do que um paciente esquizofrênico.

Información adicional en
www.siicsalud.com/pdf/at_th78_51717.pdf

Fluvoxamina: eficácia e segurança no 
tratamento da depressão 

 Salud Pública Mex 55:74-80, 2013

DF, México
O transtorno depressivo maior (TDM) afeta 

aproximadamente 350 milhões de indivíduos em todo o 
mundo1 e é uma das principais causas de incapacidade. 
Estudos clínicos mostram que a fluvoxamina tem eficácia 
semelhante à dos demais antidepressivos e representa uma 
alternativa também eficaz para crianças e adolescentes 
com fobia social, transtorno de ansiedade de separação 
e transtorno de ansiedade generalizada.2,3 Estima-se que 
o transtorno depressivo maior afete mais de 16% da 
população adulta em algum momento da vida e pode 
envolver, entre os fatores incapacitantes, limitações físicas, 
mentais e sociais, além de se associar ao aumento do risco 
de morte prematura.1 O TDM se inicia em idade jovem e é 
mais comum em mulheres (10,4%) do que em homens.1

A doença compromete significativamente o 
funcionamento habitual dos pacientes e a sua qualidade de 
vida.1 Estudos recentes demonstraram que o TDM promove 
maior incapacidade do que outras doenças crônicas, como 
diabetes, doenças respiratórias, doenças cardíacas ou 
artrite.1 No México, o TDM é a principal causa de perda de 
anos de vida ajustados pela incapacidade em mulheres e a 
nova causa entre os homens.1 Apesar de existirem diversos 
tipos de psicoterapia, a intervenção farmacológica é a 
primeira opção no tratamento do TDM, e os antidepressivos 
desempenham um papel importante.2,4 Estima-se que 
aproximadamente 27 milhões de indivíduos recebam 
terapia antidepressiva nos EUA, sendo os antidepressivos 
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de segunda geração os mais prescritos, já representando a 
quarta classe de medicamentos mais vendida.4

Os antidepressivos de segunda geração incluem os ISRSs 
(fluoxetina, paroxetina, citalopram, escitalopram, sertralina, 
fluvoxamina), os inibidores da recaptação de serotonina 
e noradrenalina (IRSNs) (venlafaxina, desvenlafaxina, 
duloxetina) e outros fármacos com mecanismos de 
ação relacionados (bupropiona, mirtazapina, trazodona, 
nefazodona).4

Os ISRSs são diferentes quimicamente entre si e 
diferentes dos antidepressivos de outras classes, como os 
tricíclicos e tetracíclicos.6 A fluvoxamina é o único ISRS 
com estrutura monocíclica; ela pertence aos éteres de 
oxima de aminoetilo alquil-cetonas, o que explica o seu 
perfil farmacológico distinto.6 Os ISRSs exercem efeito 
antidepressivo pelo bloqueio seletivo dos transportadores 
de serotonina (5-hidroxitriptamina, 5-HT) no cérebro.6

Por sua ação sobre os receptores neuronais sigma-1, 
a fluvoxamina tem efeito neuroprotetor, o que ajuda a 
melhorar o desempenho cognitivo dos pacientes com 
depressão.7 Foi demonstrado que a fluvoxamina tem 
alta afinidade pelos receptores sigma-1, que têm papel 
importante em disfunções como psicose e agressividade.5 
A afinidade pelo receptor sigma-1, acompanhada da 
baixa afinidade pelos demais receptores, explicaria a maior 
eficácia da fluvoxamina na depressão psicótica.5

O funcionamento normal do sistema cognitivo é um 
importante mecanismo de defesa contra o estresse 
e minimiza os sintomas residuais que interferem na 
remissão da doença e na recuperação do paciente.7 Uma 
característica dos indivíduos com TDM é a piora cognitiva 
causada por atrofia neuronal induzida pelo estresse.7 
Os fármacos que têm ligação específica com receptores 
sigma-1 apresentam perfil farmacológico único, pois a 
ativação desses receptores promove a neurogênese e induz 
a plasticidade neuronal adaptativa como  mecanismos de 
proteção ao estresse.7 A fluvoxamina é um potente agonista 
dos receptores sigma-1 que se associou à melhora de 
modelos animais portadores de psicose, depressão, estresse, 

ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e 
agressividade, além de ter diminuído a piora cognitiva.7 Em 
seres humanos, a fluvoxamina poderia reparar a atrofia do 
sistema nervoso central e restaurar a função cognitiva.7

Embora os antidepressivos de segunda geração, como a 
fluvoxamina, sejam considerados os fármacos de escolha 
para o tratamento do TDM, existem controvérsias quando 
são comparados seus benefícios e riscos com os de 
diferentes antidepressivos.4 Foi realizada uma metanálise 
com 234 estudos clínicos randomizados e controlados para 
comparar os efeitos benéficos e adversos dos diferentes 
antidepressivos de segunda geração no tratamento 
das fases aguda, de continuação e de manutenção 
do TDM.4 Demonstrou-se que, apesar de não haver 
diferenças clinicamente relevantes de eficácia entre os 
diversos antidepressivos de segunda geração, incluindo 
a fluvoxamina (Figura 1), existem diferenças significativas 
quanto ao início da ação e à incidência de efeitos adversos.4

O transtorno de ansiedade é a doença psiquiátrica mais 
frequente em crianças, porém a maioria delas não recebe 
tratamento.3 Na população pediátrica, a fobia social, o 
transtorno de ansiedade de separação e o transtorno de 
ansiedade generalizada são causas de estresse e angústia 
que interferem no funcionamento escolar e social.3 Por 
outro lado, os transtornos de ansiedade que se iniciam na 
infância são preditores de aumento do risco de distúrbios 
psiquiátricos posteriores na ordem de duas a cinco vezes – 
como TDM, tentativa de suicídio, internação hospitalar por 
doença psiquiátrica, entre outros.3 Os ISRSs são fármacos 
eficazes no tratamento de pacientes adultos com distúrbios 
do humor e ansiedade; contudo, ainda são limitados os 
dados sobre a segurança e a eficácia em crianças com 
transtornos de ansiedade.3

Dessa forma, nos EUA, foi realizado um estudo 
randomizado e duplo-cego que incluiu 128 crianças e 
adolescentes com idade entre 6 e 17 anos e diagnóstico 
de fobia social, transtorno de ansiedade de separação ou 
transtorno de ansiedade generalizada (segundo os critérios 
da 4ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico dos 

Citalopram vs. fluvoxamina
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Fluoxetina vs. fluvoxamina

Fluvoxamina vs. paroxetina

Fluvoxamina vs. sertralina

Fluvoxamina vs. desvenlafaxina

Fluvoxamina vs. duloxetina

Fluvoxamina vs. venlafaxina

Fluvoxamina vs. bupropiona

Fluvoxamina vs. mirtazapina

Fluvoxamina vs. nefazodona

Fluvoxamina vs. trazodona
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Figura 1. Comparação da eficácia na fase aguda do tratamento do TDM: fluvoxamina versus outros antidepressivos de segunda geração.
Adaptado de Gartlehner G y cols. Ann Intern Med 2011.1
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Transtornos Mentais [DSM]) que não haviam apresentado 
melhora após três semanas de tratamento psicológico.3 Os 
pacientes foram randomizados para receber fluvoxamina 
(n = 63) ou placebo (n = 65) por oito semanas; a cada sete 
dias foi aferida a pontuação da Escala de Avaliação da 
Ansiedade Pediátrica, que variou de zero a 25, sendo 25 o 
maior grau de ansiedade; ao final do estudo, também foi 
medida a evolução pela escala de Impressão Clínica Global 
de Melhora, com pontuação total variando de 1 a 87. A 
dose da fluvoxamina foi aumentada em 50 mg/semana até 
o máximo de 300 mg/dia em adolescentes e de 250 mg/dia 
em crianças com menos de 12 anos de idade.3

O grupo fluvoxamina apresentou redução média de 
9.7 ± 6.9 pontos na Escala de Avaliação da Ansiedade 

Pediátrica, enquanto o grupo placebo exibiu redução 
média de 3.1 ± 4.8 pontos (p < 0.001).3 A superioridade 
da fluvoxamina foi observada a partir da terceira semana 

de tratamento, com aumento progressivo até a sexta 
semana e, então, manutenção do efeito até o final do 
estudo (Figura 2).3 Pela escala de Impressão Clínica Global 
de Melhora, 76% das crianças do grupo fluvoxamina 
apresentam resposta ao tratamento, definida como 
pontuação menor que 4, enquanto que no grupo 
placebo o índice foi de apenas 29% (p < 0.001) 
(Figura 3).3 A fluvoxamina é um fármaco eficaz em crianças 
e adolescentes com fobia social, transtorno de ansiedade de 
separação ou transtorno de ansiedade generalizada.3

Estudos clínicos e relatos de farmacovigilância 
demonstraram que a fluvoxamina é tão eficaz quanto os 
demais fármacos de seu grupo no tratamento do TDM, 
sendo eficaz também no tratamento dos transtornos 
de ansiedade.
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Perfil de segurança e tolerabilidade 
da fluvoxamina

Salud Pública Mex 55:74-80, 2013

DF, Mexico
O transtorno depressivo maior (TDM) afeta até 16% da 

população adulta em algum momento da vida, sendo uma 
das principais causas de incapacidade.1 As propriedades 
farmacológicas da fluvoxamina, como a baixa afinidade 
pelos receptores muscarínicos e histaminérgicos, a 
diferenciam de outros antidepressivos e conferem a ela 
o atributo da incidência reduzida de efeitos adversos.2 
O tratamento farmacológico é a primeira opção no 
TDM, com destaque para os fármacos antidepressivos.2,4 
Desde o desenvolvimento dos clássicos antidepressivos 
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Figura 2. Escala de Avaliação da Ansiedade Pediátrica durante oito sema-
nas de tratamento: fluvoxamina versus placebo
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tricíclicos, tem sido crescente o uso de outros fármacos 
dessa natureza, especialmente depois do surgimento dos 
antidepressivos de segunda geração, como os inibidores 
seletivos da recaptação de serotonina (ISRSs), que são mais 
bem tolerados que os tricíclicos.3

Os ISRSs exercem efeito antidepressivo pelo 
bloqueio seletivo dos transportadores de serotonina 
(5-hidroxitriptamina, 5-HT) no cérebro.2 Contudo, seu 
espectro de ação se estende para além do bloqueio 
serotoninérgico, podendo envolver a inibição de receptores 
para outros neurotransmissores, o que contribui para o 
surgimento de efeitos adversos.2

Dessa forma, a sertralina apresenta certa potência 
sobre o receptor α1-adrenérgico, enquanto a fluoxetina 
tem afinidade significativa pelos receptores 5-HT2 C.2 
Em comparação com outros ISRSs, a paroxetina possui 
maior seletividade pelo receptor muscarínico, motivo 
pelo qual, em doses altas, ou doses baixas em indivíduos 
com metabolismo lento, ela pode causar efeitos adversos 
colinérgicos, como boca seca, constipação, tontura, 
taquicardia, embaçamento visual, retenção urinária e 
fadiga (Figura 1).2 Outros efeitos colinérgicos não desejados 
são problemas de memória, confusão, dificuldade de 
concentração e disfunção sexual.2 A paroxetina ainda 
apresenta alta afinidade pelos transportadores de 
noradrenalina (Figura 2).2

Os antidepressivos com afinidade pelos receptores 
muscarínicos e histamínicos frequentemente se associam 
a efeitos adversos.2 A fluvoxamina é o único ISRS com 
estrutura monocíclica; ela pertence aos éteres de oxima 
de aminoetilo alquil-cetonas, o que explica o seu perfil 
farmacológico distinto.2 Por outro lado, a fluvoxamina exibe 
baixa ligação com os receptores muscarínicos e histamínicos 
H1 e com os transportadores de noradrenalina.2 Um 
estudo demonstrou que a substituição da paroxetina pela 
fluvoxamina 50 mg/dia melhora o sintoma de boca seca 
desde o primeiro mês.5

Entre os ISRSs, o citalopram tem a maior afinidade pelos 
receptores histamínicos H1 (Figura 3).2 Frequentemente, 
essa propriedade é associada a sonolência, sedação, 
disfunção sexual, ganho de peso, problemas de memória, 
déficit de atenção e alterações psicomotoras.2 

Fluvoxamina CI50: 34

Venlafaxina CI50: 11

Citalopram CI50: 5600

Fluoxetina CI50: 3100

Sertralina CI50: 1100

Paroxetina CI50: 210

Adaptado de Westenberg HG e Sandner C. Int J Clin Pract, 2006.4

Figura 1. Potência relativa de ligação a receptores muscarínicos. Valores 
comparativos da concentração inibitória média (CI50): fluvoxamina versus 
outros antidepressivos.

Adaptado de Westenberg HG e Sandner C. Int J Clin Pract ,2006.4

Desmetilcitalopram: componente ativo do citalopram

Fluvoxamina CI50: 620

Venlafaxina CI50: 620

Fluoxetina CI50: 370

Sertralina CI50: 160

Paroxetina CI50: 81

Desmetilcitalopram CI50: 740

Figura 2. Potência relativa de ligação ao transportador de noradrenalina. 
Valores comparativos da concentração inibitória média (CI50): fluvoxamina 
versus outros antidepressivos.

Adaptado de Westenberg HG e Sandner C. Int J Clin Pract, 2006.4

Fluvoxamina Ki: 29,250

Paroxetina Ki: 23,770

Venlafaxina Ki: 11

Sertralina Ki: 6578

Fluoxetina Ki: 1548

Citalopram Ki: 283

Figura 3. Potência relativa de ligação a receptores histamínicos H1. Valores 
comparativos de Ki (constante de dissociação): fluvoxamina versus outros 
antidepressivos.

Ainda, diversos antidepressivos podem provocar piora 
cognitiva relevante devido a suas ações α-adrenérgicas, 
anticolinérgicas e anti-histamínicas.6 Por sua vez, a 
fluvoxamina, por ação agonista sobre os receptores 
sigma-1, se associa a redução da piora cognitiva.6

Desde o início da comercialização, os ISRSs e os 
inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina 
(IRSNs) apresentaram diversas vantagens sobre os 
antigos antidepressivos tricíclicos e os inibidores da 
monoaminoxidase, especialmente em relação à segurança e 
à tolerabilidade.2 Apesar de serem os fármacos de primeira 
linha para o tratamento do TDM e dos transtornos de 
ansiedade, os antidepressivos de segunda geração não 
estão isentos de efeitos adversos.2,4 Em pacientes com TDM 
e doença cardiovascular, foi demonstrado que os ISRSs são 
mais adequados que os antidepressivos tricíclicos devido ao 
melhor perfil de segurança cardiovascular.2

A fluvoxamina foi amplamente estudada, e os resultados 
indicam que ela não apresenta efeitos cardiovasculares 
em indivíduos sem doença cardiovascular e é segura nos 
pacientes com doença cardiovascular.2 Por outro lado, 
a venlafaxina foi associada ao aumento da frequência 
cardíaca e da pressão arterial.2Em estudo com 3744 
pacientes com TDM, a venlafaxina provocou aumento 
dose-dependente da pressão arterial diastólica e favoreceu 
a ocorrência de crises hipertensivas, o que obrigou a 
monitoração regular da pressão arterial dos participantes e 
suscitou a recomendação de sua interrupção nos pacientes 
que apresentaram aumento sustentado da pressão arterial.2
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Por sua vez, os antidepressivos tricíclicos se associara 
a maior número de casos de hipotensão ou bradicardia 
do que a fluvoxamina, enquanto que hipertensão ou 
taquicardia foram mais frequentes nos indivíduos que 
receberam milnaciprana do que naqueles que receberam 
fluvoxamina.3 Devido ao seu perfil de segurança 
cardiovascular, a fluvoxamina é uma opção segura nos 
pacientes com doença cardiovascular.2

Entre as reações adversas dermatológicas, foi observada 
maior incidência de sudorese nos pacientes tratados com 
paroxetina, em comparação àqueles do grupo fluvoxamina.3 
Efeitos adversos gastrointestinais, como constipação e boca 
seca, foram menos frequentes no grupo fluvoxamina do 
que com os antidepressivos tricíclicos.3

Também foi observado melhor perfil de segurança 
neuropsiquiátrica com a fluvoxamina, em termos 
de ansiedade, agitação e sonolência, do que com a 
mirtazapina.3 O uso de antidepressivos tricíclicos foi 
associado à maior incidência de tremores, tontura ou 
vertigem do que o uso da fluvoxamina (Figura 4).3

Pode-se dizer que um dos fatores decisivos para a 
aderência terapêutica é o impacto que ele provoca sobre 
a função sexual do paciente.2 Foi demonstrado que 
pacientes com TDM têm probabilidade duas vezes maior de 
apresentar disfunção erétil. Além desse inconveniente, os 
pacientes tratados com ISRSs podem apresentar disfunção 
sexual como efeito adverso da medicação.2 Nesse sentido, 
foi relatado que a paroxetina, a sertralina e o citalopram 
acarretam retardo na ejaculação.2 Em estudo randomizado, 
duplo-cego e comparativo que incluiu sessenta pacientes 
com ejaculação precoce, observou-se que nem a 
fluvoxamina, nem o placebo, tiveram efeitos sobre o tempo 
de ejaculação durante as seis semanas de tratamento, 
enquanto a paroxetina, a fluoxetina e a sertralina 
aumentaram significativamente o tempo de latência para 
a ejaculação (p < 0.05).2 Assim, os ISRSs foram associados 
à disfunção sexual na seguinte ordem decrescente de 
indução: paroxetina, fluoxetina, citalopram, sertralina e 
fluvoxamina.2

Dados de farmacovigilância pós-comercialização indicam 
que a administração de fluvoxamina é segura e bem 
tolerada no tratamento do transtorno depressivo maior.7 A 
farmacovigilância pós-comercialização oferece vantagens 
por avaliar a segurança de um medicamento nas condições 
clínicas cotidianas; trata-se de uma ferramenta útil para 
a detecção de efeitos adversos com incidência menores, 
de até 1:10 000.7 Foi realizado um estudo do perfil de 
segurança da fluvoxamina com base em dados obtidos 
durante dezessete anos de vigilância pós-comercialização 
sobre uma população estimada de 28 milhões de pacientes 
em todo o mundo.7 Foi confirmado o perfil de segurança 
favorável da fluvoxamina observado em estudos clínicos:7 
há níveis muito reduzidos de tendência suicida, alteração 
para estado de mania ou disfunção sexual.7 A síndrome 
serotoninérgica é uma complicação muito raramente 
associada ao tratamento com fluvoxamina e não foram 
relatados casos de síndrome de abstinência após sua 
interrupção.7

Os antidepressivos de segunda geração apresentam 
diferenças em seu perfil de segurança e tolerabilidade, 
os quais determinar a escolha de um antidepressivo 
específico. Resultados de estudos clínicos e relatos de 
farmacovigilância mostraram que a fluvoxamina apresenta 
baixo risco de efeitos adversos, devido a suas propriedades 
farmacocinéticas e à baixa seletividade pelos receptores 
muscarínicos e histamínicos, que a diferenciam dos demais 
antidepressivos. Assim, a fluvoxamina é um fármaco seguro 
no tratamento do TDM.
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Evento adverso Comparador Participantes Riesgo relativo 
(IC de 95%)

Cardiovascular

Hipotensión/Bradicardia Tricíclicos 930 0.50 (0.27-0.92)

Hipertensión/Taquicardia Milnaciprán 241 0.42 (0.19-0.93)
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Sudoración Paroxetina 60 0.30 (0.09-0.98)
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Boca seca Tricíclicos 1427 0.47 (0.36-0.63)

Neuropsiquiátrico
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Figura 4 . Perfil de segurança no tratamento do transtorno depressivo maior: fluvoxamina versus outros antidepressivos.
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Nagoya, Japón
O transtorno depressivo maior (TDM) é uma das 

principais causas de incapacidade e piora da qualidade 
de vida em todo o mundo.1 Os inibidores seletivos da 
recaptação de serotonina (ISRSs) compõem, atualmente, o 
tratamento farmacológico de primeira linha para o TDM.2 
A fluvoxamina, quando comparada a outros fármacos do 
mesmo grupo, demonstra ser um antidepressivo eficaz e 
com boa margem de segurança.2-4

O transtorno depressivo maior é a terceira doença mais 
comum em todo o mundo, atrás das infecções das vias 
aéreas e do HIV/AIDS, e afeta 4.5% da população.1 A 
Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que haverá 
um aumento da incidência do TDM nos próximos vinte 
anos.1 O TDM está associado a importante morbidade 
individual, social e econômica, com perda de rendimento 
e produtividade da pessoa afetada, o que causa grande 
demanda e sobrecarga dos serviços de saúde.1 Embora 
os antidepressivos clássicos sejam eficazes no tratamento 
do TDM, eles frequentemente são associados a efeitos 
adversos como boca seca, tremores, diminuição da pressão 
arterial e eventos cardiovasculares; isso dificulta a aderência 
terapêutica e pode trazer prejuízos à saúde.2 Por outro 
lado, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina 
são considerados, atualmente, a opção farmacológica 
de primeira linha para o tratamento do TDM, pois, além 
de apresentar eficácia comparável à dos antidepressivos 
tricíclicos, eles estão associados ao melhor perfil de 
segurança e tolerabilidade.2 Apesar disso, existem poucos 
estudos clínicos que tenham comparado diretamente a 
eficácia e a segurança dos diferentes ISRSs entre si e destes 
com outras classes de antidepressivos.2

Os ISRSs apresentam eficácia semelhante à dos 
antidepressivos tricíclicos, porém com a vantagem de 
melhor perfil de segurança e tolerabilidade, especialmente 
em termos de cardiotoxicidade e piora cognitiva.3

Dados indicam que existem diferenças na eficácia 
dos vários ISRSs e que os pacientes que respondem a 
determinado ISRS não necessariamente responderão de 
forma semelhante a outro  ISRS.3

Estudo clínico multicêntrico internacional, randomizado, 
duplo-cego e prospectivo comparou diretamente a eficácia 
da fluvoxamina com a da fluoxetina em 184 pacientes 
ambulatoriais com episódio de TDM e pontuação ≥ 17 na 
Escala de Depressão de Hamilton (HAM-D) de dezessete 
itens.2 Os pacientes foram randomizados para receber 
fluvoxamina 100 mg/dia (n = 90) ou fluoxetina 20 mg/dia 
(n = 94) durante seis semanas.2 O desfecho primário de 
eficácia foi a área sob a curva (AUC) correspondente à 
variação da pontuação total da HAM-D em comparação 
com a área no nível basal.2 Os desfechos secundários 
foram o número de pacientes com resposta ao tratamento 
(definida como uma redução ≥ 50% da pontuação HAM-D), 
pontuação na escala impressão clínica global, pontuações 
nas subescalas de irritabilidade, depressão e ansiedade e 
avaliação do sono.2

No final do estudo, ambos os grupos apresentaram 
eficácia semelhante no controle dos sintomas depressivos, 
sem diferenças significativas nas AUCs entre os 
tratamentos.2 Entretanto, na semana 2, a porcentagem de 
pacientes com resposta ao tratamento foi significativamente 
maior no grupo fluvoxamina (29% vs. 16%; p < 0.05),

o que indica início de ação mais rápido deste fármaco 
(Figura 1).2 A fluvoxamina foi superior à fluoxetina na 
pontuação da melhora clínica global na semana 2 de 
tratamento (p < 0.05) (Figura 2).2 Em pacientes com 
episódio de TDM, a fluvoxamina apresenta vantagens em 
relação à fluoxetina durante as fases iniciais do tratamento. 
Ainda, observou-se redução na pontuação total da escala 
de irritabilidade, depressão e ansiedade de ambos os 
grupos, sem diferenças significativas entre eles.2 Contudo, 
a análise da subescala de depressão nas semanas 1 (-1.2 
vs. -0.4; p < 0.05), 2 (-2.3 vs. -0.8; p < 0.05) e 4 (-1.2 vs. 
-0.4; p < 0.05) mostrou melhora significativamente mais 
acentuada com a fluvoxamina.2 A fluvoxamina também 
apresentou eficácia superior na melhora dos distúrbios do 
sono durante as últimas semanas do estudo 
(semana 4: -2.3 vs. -1.6; p < 0.05; e semana 6: -2.4 vs. -1.8; 
p < 0.05) (Figura 3).2 Assim, o tratamento antidepressivo 
com fluvoxamina foi associado à melhora da qualidade 
do sono, em comparação com o uso de fluoxetina.2 
Concluindo, embora a fluvoxamina e a fluoxetina 
apresentem eficácia e perfil de segurança semelhantes 
no tratamento do TDM, observou-se que a fluvoxamina 
tem início de ação mais rápido e promove melhora mais 
acentuada da qualidade do sono.2 As diferenças estruturais, 
farmacocinéticas e farmacológicas –a fluoxetina tem meia-
vida mais longa: de dois a quatro dias contra o intervalo de 
17 a 22 horas da fluvoxamina; e a fluvoxamina diminui a 
síntese de dopamina e possui um metabólito com atividade 
clínica significativa– são aspectos que explicariam a 
superioridade clínica da fluvoxamina.2

O TDM é uma doença psiquiátrica frequente na 
população idosa e causa incapacidade, redução da função 
cognitiva, diminuição do funcionamento social, maiores 
taxas de suicídio e aumento da utilização dos serviços de 
saúde.3 A esse respeito, Rossini e cols. realizaram um estudo 
duplo-cego que incluiu 88 indivíduos hospitalizados com 
idade ≥ 60 anos, com o objetivo de comparar a eficácia e a 
tolerabilidade da fluvoxamina (n = 40) com as da sertralina 
(n = 48), um ISRS com eficácia comprovada no tratamento 
do TDM em idosos.3 Os pacientes tiveram o diagnóstico 
de TDM feito pelos critérios da 4ª edição do Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV) 
e foram randomizados para receber fluvoxamina (200 mg/
dia) ou sertralina (150 mg/dia) durante sete semanas.3 A 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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resposta clínica foi definida como a redução de 8 pontos ou 
mais na HAM-D de 21 itens.3 No final do estudo, as taxas 
de resposta foram de 71.8% e 55.6% com fluvoxamina 
e sertralina, respectivamente.3 A análise de variância de 
medidas repetidas demonstrou efeito relevante do tempo 
nos sintomas depressivos (F7.574 = 189.55; p < 0.00001) 
e interação significativa entre as variáveis tempo x grupo 
(F7.490 = 2.79; p = 0.007) a favor da fluvoxamina, o 
que indica que as variações da pontuação HAM-D não 
correspondem a curvas paralelas (Figura 4).3 
Os resultados do estudo estabeleceram que a fluvoxamina é 
um antidepressivo com eficácia semelhante à da sertralina, 
mas que se associa a resposta mais rápida no tratamento do 
TDM em pacientes idosos.3 Desta forma, foi demonstrado 
que a fluvoxamina é um antidepressivo eficaz e de 
rápida resposta em pacientes idosos.3 A diferença entre a 
fluvoxamina e a sertralina ocorreu no início do estudo e 
permaneceu estável durante todo o seguimento.3

A maior afinidade da fluvoxamina pelos receptores sigma-1, 
envolvidos na ansiedade, na depressão e no desempenho 
cognitivo, poderia explicar sua superioridade clínica em 
comparação a outros antidepressivos.3 Os ISRSs e os 
inibidores da receptação de noradrenalina e serotonina 
(IRSNs) são os antidepressivos mais utilizados atualmente; 
porém pouco se sabe a respeito da eficácia comparativa entre 
os fármacos desses dois grupos, pois eles não apresentam o 
mesmo efeito em todos os indivíduos em qualquer momento 
da vida.4 Conhecer as características dos pacientes seria uma 
ferramenta útil para determinar quais deles poderiam obter 
maior benefício com um fármaco antidepressivo.4

Adaptado de Dalery J y Honig A. Hum Psychopharmacol, 2003.2
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Estudo retrospectivo que incluiu 159 pacientes 
ambulatoriais com TDM teve como objetivo comparar 
a resposta antidepressiva com fluvoxamina (n = 42), 
paroxetina (n = 62) e milnaciprana (n = 55), em função da 
idade dos pacientes.4 Todos eles tiveram o diagnóstico de 
TDM feito pelo DSM-IV e exibiram pontuação de 22 a 32 na 
HAM-D de 21 itens antes do início do tratamento, que teve 
duração de dez semanas.4 Foram utilizadas doses diárias de 
75-150 mg de fluvoxamina, 20-40 mg de paroxetina e 
30-100 mg de milnaciprana.4 Consideraram-se 
respondedores aqueles que tiveram redução ≥ 50% da 
pontuação HAM-D em comparação com os valores basais.4 
Foram avaliadas as taxas de resposta global ao final do 
estudo e a resposta conforme a idade (< 50 anos ou 
≥ 50 anos).4 Após dez semanas de tratamento, não foram 
observadas diferenças significativas entre as taxas de 
resposta global dos três antidepressivos (X2 [qui quadrado] 
= 2.477; df [graus de liberdade] = 2; p = 0.2898).4 No 
entanto, na análise conforme a idade, observou-se que 
em indivíduos com idade < 50 anos, a taxa de resposta do 
grupo fluvoxamina (94.1%) foi significativamente maior 
do que a dos grupos paroxetina (62.2%) e milnaciprana 
(73.3%) (X2 = 5.994; df = 2; p < 0.05) (Figura 5).4 Assim, 
em pacientes com TDM e idade menor que 50 anos, a 
administração de fluvoxamina se associa a maiores a taxas 
de resposta do que a paroxetina ou a milnaciprana.4

Evidências clínicas mostram que a fluvoxamina tem 
eficácia semelhante à de outros antidepressivos e apresenta 
vantagens em termos de rapidez de ação, segurança e 
tolerabilidade no tratamento do TDM.2-4 A fluvoxamina 
promove resposta significativamente melhor em pacientes 
jovens, em comparação com a paroxetina e a milnaciprana, 
e resposta mais rápida em pacientes idosos, quando 
comparada à fluoxetina.2,4
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Fluvoxamina na depressão maior
J Psychopharmacol 23:539-550, 2009

Nagoya, Japón
O transtorno depressivo maior (TDM) é a terceira doença 

mais comum em todo o mundo, atrás das infecções das vias 
aéreas e do HIV/AIDS1. O TDM está associado a importante 

morbidade individual, social e econômica, com perda de 
rendimento e produtividade da pessoa afetada, o que causa 
grande demanda e sobrecarga dos serviços de saúde.1 Os 
inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS) são 
considerados uma opção farmacológica de primeira linha 
para o tratamento do TDM, porém nem todos os ISRSs são 
iguais.

Em diversas ocasiões, foi demonstrado que a resposta 
do TDM ao tratamento pode ser menor que a esperada.2 
Dessa forma, a identificação de fatores que afetam o 
prognóstico é importante para melhorar a eficácia do 
esquema terapêutico.2 O tempo de duração da doença 
sem tratamento é um dos fatores que influenciam no 
prognóstico do TDM.2 Foi demonstrado que, quando 
o tratamento é iniciado logo após o surgimento dos 
primeiros sintomas, aproximadamente 20% dos pacientes 
se recuperam na primeira semana.2 Por outro lado, se 
os sintomas persistirem por seis meses devido à falta de 
intervenção, a probabilidade de recuperação na semana 
posterior ao diagnóstico é menor que 1%.2

Com o objetivo de avaliar a relação entre o tempo de 
duração da doença não tratada e os índices de resposta e 
de remissão com a fluvoxamina, foi realizado um estudo 
com 133 pacientes ambulatoriais com um primeiro episódio 
de TDM.2 Os indivíduos foram diagnosticados segundo os 
critérios da 4ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico 
de Transtornos Mentais (DSM-IV), sendo excluídos pacientes 
com episódios depressivos recorrentes, além daqueles 
já em tratamento antidepressivo.2 A duração da doença 
foi medida desde o início do desenvolvimento do humor 
depressivo até o início do tratamento.2 Foi realizada uma 
avaliação basal e outra após oito semanas de tratamento 
com fluvoxamina pela escala HAM-D de 17 itens.2 A 
resposta ao tratamento foi definida como uma redução 
≥ 50% na pontuação HAM-D na semana 8, em comparação 
com a pontuação basal, enquanto que remissão foi definida 
como a redução de 7 pontos ou menos na HAM-D na 
semana 8 de tratamento.2 

A duração média da doença sem tratamento foi de 
19.4 ± 22.4 semanas.2 Ao final do estudo, verificou-se 
que 56.4% dos pacientes responderam ao tratamento 
com fluvoxamina, enquanto 43.6% atingiram a remissão.2 
Análise de regressão mostrou que houve associação entre 
o tempo de duração da doença e a resposta ao tratamento 
(odds ratio: 1.07; intervalo de confiança [IC] 95%: 
1.04-1.10; p < 0.0001).2 As porcentagens de remissão 
atingidas foram: 70.8% se a duração foi menor que um 
1 mês; 65.2% se ficou entre um e dois meses (odds ratio: 
3.00; IC 95%: 0.691- 13.02; p = 0.043); 57.1% se foi de 
dois a três meses (odds ratio: 1.20; IC 95%: 0.93-2.06; 
p = 0.023); 24.1% entre três e seis meses (odds ratio: 
1.68; IC 95%: 0.88-3.35; p = 0.014) e 10,3% se durou 
mais que seis meses (odds ratio: 1.86; IC 95%: 0.96-
6.52; p < 0.0001) (Figura 1).2 Assim, foi demonstrado que 
tratamento precoce dos primeiros episódios depressivos 
com fluvoxamina está associado à obtenção de melhores 
taxas de resposta e remissão da doença.2

A depressão grave afeta significativamente o 
funcionamento social e ocupacional dos pacientes, e 
existe uma relação direta entre a gravidade da depressão 
e tentativas de suicídio.3 O TDM é uma doença crônica, 
recidivante e recorrente, em que cada episódio tende a 
ser mais grave.3 Apesar de os ISRSs apresentarem melhor 
perfil de segurança e tolerabilidade que os antidepressivos 
tricíclicos, sua eficácia na depressão grave ainda está 
sendo estudada.3 Alguns estudos relataram que os 
antidepressivos tricíclicos foram mais eficazes que a 
fluoxetina em pacientes com pontuação inicial elevada na 
HAM-D e que a paroxetina em indivíduos 
hospitalizados pelo TDM.3
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do que a clomipramina (Figura 2).3 A porcentagem de 
pacientes que abandonou o tratamento devido aos efeitos 
adversos foi duas vezes maior no grupo clomipramina (24% 
vs. 11%).3 Em pacientes com depressão grave, o tratamento 
com fluvoxamina teve eficácia semelhante à clomipramina, 
mas com melhor perfil de segurança e tolerabilidade.3 
Diferente do que observado com a fluvoxamina, a falta de 
seletividade farmacológica da clomipramina poderia explicar 
sua ação sobre os receptores colinérgicos, histamínicos 
e α1-adrenérgicos e ser a causa dos efeitos adversos 
significativos dos antidepressivos tricíclicos.3

Na depressão grave, a fluvoxamina se mostrou tão 
eficaz quanto a clomipramina, porém com melhor perfil 
de segurança e tolerabilidade.3 Quando a fluvoxamina 
é administrada precocemente nos primeiros episódios 
depressivos, há melhora significativa das taxas de remissão 
da doença.2
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Antidepresivos e função cognitiva
Hum Psychopharmacol 25:193-200, 2010

Guilford, Reino Unido
O comprometimento da função cognitiva é causa e 

sintoma do transtorno depressivo maior (TDM) e está 
associado a alterações comportamentais e do desempenho 
dos pacientes.1 Apesar de sua ação terapêutica, os fármacos 
antidepressivos podem provocar efeitos deletérios sobre 
a função cognitiva.1 Foi demonstrado que os receptores 
sigma-1 têm ação antidepressiva e também neuroprotetora.

Função cognitiva adequada é uma condição fundamental 
para o bem-estar psicológico e para enfrentar o estresse.1 
Uma característica primária dos pacientes com TDM é 
a piora da função cognitiva, que pode se manifestar 
como retardo psicomotor, perda de memória, confusão, 
julgamento prejudicado, medos, pensamentos psicóticos, 
tomada de decisões de risco, redução da aprendizagem e, 
em alguns indivíduos, maior risco de suicídio.1

A disfunção cognitiva altera a resposta ao estresse, 
diminuindo o metabolismo cerebral e induzindo a atrofia 

Nesse sentido, foi realizado um estudo multicêntrico, 
randomizado e duplo-cego que incluiu 86 pacientes 
hospitalizados com diagnóstico de episódio grave de TDM. 
O objetivo do estudo foi comparar a eficácia e a segurança 
da fluvoxamina com o desempenho da clomipramina, 
um antidepressivo tricíclico comprovadamente eficaz no 
TDM grave.3 O episódio grave de TDM foi definido por 
pontuação ≥ 25 na HAM-D de 17 itens.3 Após um período 
de adaptação de sete dias com placebo, os pacientes 
foram randomizados para receber fluvoxamina 
(100-250 mg/dia) ou clomipramina (100-250 mg/dia) 
durante oito semanas.3 A fluvoxamina apresentou eficácia 
semelhante à da clomipramina no tratamento da de pressão 
grave, sem diferenças significativas na redução média da 
pontuação HAM-D (fluvoxamina: -17.2; clomipramina: 
-18.2) ou da gravidade da doença (-2.8 com fluvoxamina 
e -2.9 com clomipramina).3 Da mesma forma, ambos os 
fármacos foram semelhantes na avaliação pela escala de 
depressão de Montgomery-Asberg (fluvoxamina: -13.5 
pontos e clomipramina: -12.7).3 Ao final do estudo, não 
foram observadas diferenças significativas na porcentagem 
de pacientes com resposta ao tratamento –definida 
como melhora ≥ 50% na HAM-D (fluvoxamina: 71% e 
clomipramina: 69%).3

Por outro lado, em termos de segurança, a fluvoxamina 
foi associada à menor incidência de eventos adversos 
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neuronal, particularmente no hipocampo, amígdala e 
córtex pré-frontal, sendo um fator etiológico essencial 
no desenvolvimento da depressão.1 Estas alterações 
podem persistir como sintomas residuais apesar da terapia 
antidepressiva, ou surgir como efeito adverso de algum 
antidepressivo, associando-se ao maior risco de recidiva 
e ao baixo rendimento psicossocial.1 É importante que os 
fármacos antidepressivos não causem ou não acentuem 
a piora do funcionamento cognitivo dos pacientes com 
TDM, especialmente daqueles com idade avançada ou com 
capacidade cognitiva já reduzida.1

Os receptores sigma-1 estão localizados principalmente 
no cerebelo, giro cingulado, hipocampo e hipotálamo, 
também nas regiões afetadas pela depressão ou em regiões 
que apresentam atrofia cerebral induzida pelo estresse.1 
Esses receptores possuem sensibilidade única aos fármacos, 
pois estarem localizados na membrana celular e no retículo 
endoplasmático, e funcionam como proteínas dinâmicas 
que afetam os sistemas de segundos mensageiros 
intracelulares, particularmente da mobilização do cálcio 
intracelular.1 Junto com o receptor IP3 (inositol trifosfato) 
e a proteína anquirina, o receptor sigma-1 forma um 
complexo ternário localizado nas gotas lipídicas do retículo 
endoplasmático.2

Na presença de um agonista sigma-1, o complexo do 
receptor sigma-1-anquirina se dissocia e se transloca do 
receptor IP3.2 Sob essas condições, é potencializada a 
saída de cálcio quando o IP3 se une a seu receptor.2 Por 
outro lado, na presença de um antagonista sigma-1, a 
anquirina permanece acoplada ao receptor IP3, porém o 
receptor sigma-1 se dissocia do complexo, impedindo a 
potencialização do efluxo de cálcio (Figura 1).2 

A ativação dos receptores sigma-1 contribui para o 
funcionamento adequado dos canais iônicos e das vias de 
sinalização que são essenciais para o bom funcionamento 
neuronal.1 

Os receptores sigma-1, que se expressam na membrana 
mitocondrial associada ao retículo endoplasmático, regulam 
a entrada de cálcio dependente do IP3, desde o retículo 
até a mitocôndria.1 Esse cálcio mitocondrial proveniente 
do retículo endoplasmático é um ativador-chave de três 

desidrogenases do ciclo de Krebs, motivo pelo qual os 
receptores sigma-1 atuam como reguladores da produção 
bioenergética do ATP celular.1

Diversos sistemas neurotransmissores participam 
da fisiopatologia do TDM.2 Os receptores sigma-1 são 
capazes de regular a atividade de alguns desses sistemas, 
incluindo os sistemas glutamatérgico, dopaminérgico, 
serotoninérgico, noradrenérgico e colinérgico.1 Os agonistas 
sigma-1 possuem efeito antidepressivo pela regulação da 
neurotransmissão serotoninérgica e glutamatérgica.2

Nesse sentido, foi comprovado que os agonistas sigma-1 
potencializam a atividade dos neurônios serotoninérgicos 
do núcleo dorsal da rase com dois dias de tratamento, 
enquanto os inibidores seletivos da recaptação de 
serotonina (ISRSs) e os inibidores da monoaminoxidase 
(IMAOs) só potencializam após semanas. Esse rápido efeito, 
decorrente da ativação do sigma-1, explica a eficácia 
antidepressiva mais imediata da fluvoxamina –um agonista 
sigma-1, em comparação a outros antidepressivos.2

Por outro lado, a modulação glutamatérgica por esses 
receptores promove a neurogênese através do fator 
de crescimento nervoso (FCN), que, por sua vez, leva à 
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Figura 1. Aspectos moleculares da função do receptor sigma-1.
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plasticidade neuronal adaptativa como mecanismo de 
proteção diante do estresse.1Adicionalmente, a ativação 
e a regulação dos receptores sigma-1 proporcionam a 
diferenciação neuronal e têm ação antiapoptótica.1 Os 
agonistas sigma-1 também estão associados à melhora 
da memória e da aprendizagem, e dos quadros de 
depressão, ansiedade, psicose, estresse, agressividade e 
farmacodependência (Figura 2).1

Existem no mercado diversos fármacos antidepressivos 
que apresentam eficácia bastante semelhante para o 
tratamento do TDM.3 Os inibidores seletivos da recaptação 
de serotonina (ISRSs) são considerados os fármacos 
de primeira linha em razão de sua menor toxicidade 
e facilidade de dosagem e por propiciarem maior 
tolerabilidade ao paciente em tratamento.3-5

Seis ISRSs estão disponíveis atualmente: citalopram, 
escitalopram, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina e 
sertralina. Eles compartilham a capacidade de inibir 
o transportador de serotonina, embora apresentem 
diferentes propriedades farmacodinâmicas secundárias.5 
A fluvoxamina é o ISRS que tem maior afinidade pelo 
transportador de serotonina, e seus efeitos dopaminérgicos 
e noradrenérgicos são mínimos (Tabela 1).6,7 Além 
disso, a fluvoxamina se destaca pela menor interação 
com receptores histaminérgicos H1 e com receptores 
muscarínicos.6,8 A ausência de efeitos inespecíficos de 
interação com esses receptores é importante clinicamente, 
já que isso evita a ocorrência de eventos adversos 
relacionados ao seu bloqueio, incluindo boca seca, 
constipação, tontura, taquicardia, embaçamento visual, 
retenção urinária, piora da memória, confusão, problemas 
de concentração, disfunção sexual, sonolência, sedação e 
ganho de peso corporal.8

Nos últimos anos, foi demonstrado que alguns ISRSs 
apresentam afinidade moderada ou alta pelo receptor 
do retículo endoplasmático sigma-1 (σ-1), que por 
sua vez exerce atividade chaperona única no sistema 

nervoso central, influenciando diferentes sistemas de 
neurotransmissão.9 Em 2007, o receptor sigma-1 foi 
identificado como uma proteína chaperona localizada 
no retículo endoplasmático. Em seu estado dominante, 
o receptor sigma-1 forma um complexo com a proteína 
de ligação à imunoglobulina (BiP, binding imunoglobulin 
protein) no lúmen do retículo endoplasmático.9 

A ativação do receptor sigma-1 por agonistas 
promove a dissociação da proteína da BiP, estimulando, 
assim, sua atividade chaperona e a indução de diversos 
efeitos neuroprotetores. Evidências pré-clínicas sugerem 
que os receptores sigma-1 regulam diversas funções 
neuronais, como a sinalização do cálcio mediada pelo 
IP3 (inositol 1,4,5-trifosfato), a ativação de canais 
iônicos, a localização de proteinoquinases, o estado 
redox celular, a liberação de neurotransmissores, a 
sobrevida neuronal e a sinaptogênese.9 Foi demonstrado 
que diversos estímulos, como o estresse oxidativo, a 
inflamação e as alterações da homeostase do cálcio, 
causam o desgaste do retículo endoplasmático, 
resultado do acúmulo de proteínas desenroladas, o que 
promove o desenvolvimento de diversos transtornos 
neuropsiquiátricos (Figura 3).9

Considerando o papel regulador do receptor sigma-1 
sobre a degradação e o enrolamento das proteínas do 
retículo sarcoplasmático, a ativação dessa chaperona com 
fármacos agonistas poderia prevenir o desenrolamento das 
proteínas e, assim, exercer função neuroprotetora, com 
benefícios potenciais no alívio de diferentes transtornos 
neurológicos (Figura 3).9 A afinidade e a atividade dos 
diferentes ISRSs são variáveis e incluem a ação antagônica 
promovida pela sertralina e a estimulação por outros 
ISRSs. A fluvoxamina é o ISRS com maior capacidade 
de estimulação da chaperona, mecanismo que seria 
responsável pelos efeitos pró-cognitivos e antipsicóticos 
em pacientes com depressão psicótica e indivíduos com 
esquizofrenia e piora cognitiva associada.6,9

Agentet Transportador de 
serotonina (KD)

Receptor 5-HT1A

 (Ki)
Receptor 5-HT2A 

(Ki)
Receptor 5-HT2C 

(Ki)
Transportador de 
noradrenalina (KD)

Transportador de 
dopamina (KD)

Fluvoxamina 2.2 Nd Nd 5796 1300 9200

Paroxetina 0.13 21 168  6320 9034 40 490

Sertralina 0.29 3663 2207 2298 420 25

Citalopram 1.15 Nd Nd 2051 4070 28 100

Fluoxetina 0.81 8313 141 72 240 3600

  KD, constante de dissociação; Ki, constante de inibição; Nd, não determinado. Adaptado de Renoir T. Front Pharmacol, 2013.7

Tabela 1. Afinidade dos diferentes ISRSs pelos transportadores de serotonina, noradrenalina e dopamina, e por receptores dopaminérgicos.

   

Receptor
sigma -1

Agonistas do 
receptor sigma-1Citoplasma

Retículo
endoplasmático

Lúmen do retículo
endoplasmático BiP BiP

Atividade da 
chaperona

Estresse 
do retículo 

endoplasmático

Receptor
sigma -1

Depressão pós-acidente 
vascular cerebral

Transtorno de ansiedade 
generalizada

Transtorno de estresse 
pós-traumático

Transtorno 
depressivo maior

Transtorno do 
espectro autista

Esquizofrenia Transtorno 
de pânico

Transtorno
bipolar

Transtorno de hiperatividade com 
déficit de atençãoDelírio Transtorno obsessivo 

compulsivo

TRANSTORNO OBSESSIVO- COMPuLSIVO 

PIORA COGNITIVA

Figura 3. Efeitos terapêuticos de agonistas sigma-1 em pacientes com transtornos neuropsiquiátricos.
Adaptado de Hashimoto K. J. Pharmacol Sci, 2015.
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Os receptores sigma-1 possuem efeito antidepressivo 
pela regulação da neurotransmissão serotoninérgica e 
glutamatérgica. Fármacos agonistas sigma-1 potencializam 
a atividade dos neurônios serotoninérgicos aumentado a 
eficácia.
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Fluvoxamina e o agonismo SIGMA-1
Hum Psychopharmacol 25:193-200, 2010

Guilford, Reino Unido
O transtorno depressivo maior (TDM) é uma das causas 

principais de incapacidade em todo o mundo.1 Apesar de 
sua ação terapêutica, os fármacos antidepressivos podem 
provocar efeitos deletérios sobre a função cognitiva.1 A 
fluvoxamina atua sobre os receptores sigma-1 e, assim, 
contribui para a melhora significativa do desempenho 
cognitivo em pacientes com episódio de TDM.1 O transtorno 
depressivo maior é o distúrbio mais comum entre as 
doenças psiquiátricas, e a falta de tratamento adequado é 
evidenciada pelo aumento dos níveis de morbimortalidade, 
diminuição da qualidade de vida e altas taxas de suicídio.1

Para a remissão clínica adequada dos sintomas 
depressivos, é necessário um sistema cognitivo íntegro.1 

Para isso, é fundamental que a terapia antidepressiva 
utilizada não desencadeie efeitos adversos sobre as funções 
cognitiva e psicomotora1. A disfunção cognitiva diminui 
o metabolismo cerebral e promove atrofia neuronal.1 

Diversos antidepressivos podem causar efeitos deletérios 
sobre a função cognitiva por ações anti-histamínicas, 
anticolinérgicas e alfa-adrenérgicas.1 Por exemplo, a ação 

anticolinérgica da paroxetina é responsável pela piora 
cognitiva, caracterizada por problemas de memória, 
confusão e déficit de concentração.1 Por outro lado, o 
perfil favorável da fluvoxamina sobre a função cognitiva 
está associado à sua capacidade de ligação e ativação 
dos receptores sigma-1. Tais propriedades se mostraram 
eficazes na reversão da disfunção cognitiva dos pacientes 
com esquizofrenia.1

Diversos estudos demonstraram o papel do receptor 
sigma-1 no mecanismo de ação da fluvoxamina.1 Estudos 
experimentais realizados com diferentes antidepressivos 
indicam que a fluvoxamina apresenta a maior afinidade 
pelo receptor sigma-1 cerebral (Figura 1),2 com alta ligação 
do fármaco aos receptores sigma-1 cerebrais após sua 
administração em doses terapêuticas (50-200 mg).1 Além 
disso, foi demonstrado através de tomografia por emissão 
de pósitrons que, em comparação com a paroxetina 
20 mg/dia, uma única administração de fluvoxamina 200 
mg diminui o volume de distribuição cerebral de [11C]-
SA4503, um ligante seletivo para o receptor sigma-1. 
Essa alta afinidade da fluvoxamina pelo receptor sigma-1 
explicaria os efeitos benéficos do fármaco em modelos 
experimentais de psicose, depressão, estresse, ansiedade, 
transtorno obsessivo-compulsivo, agressividade e 
problemas.1
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36

240
343
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1893

292

1987

Imipramina
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Figura 1. Antidepressivos e afinidade pelo receptor sigma-1 cerebral.
Adaptado de Hindmarch I e Hashimoto K. Hum Psychopharmacol, 2010.1

Foi descrito que a fluvoxamina, em comparação com 
a sertralina e a paroxetina, potencializa o crescimento de 
neurônios induzido pelo fator de crescimento nervoso 
(FCN) na linhagem celular PC-12 (Figura 2).1 Esse efeito 
é bloqueado na presença de NE-100, um antagonista 
seletivo do receptor sigma-1, o que demonstra que a ação 
agonista sobre o receptor sigma-1 melhora o crescimento 
neuronal induzido pelo FCN; demonstra também a 
possível participação da fluvoxamina nos mecanismos de 
neuroplasticidade.1

Além disso, a ativação crônica desses receptores contribui 
para a formação e a recomposição de microdomínios 
lipídicos da membrana celular, com consequências diretas 
sobre a neuroplasticidade.1 A ativação dos receptores 
sigma-1 potencializa a sinalização do fator neurotrófico e a 
diferenciação e sobrevida celular.1

Foi demonstrado que transtornos psiquiátricos podem 
afetam os testes que avaliam a inteligência, como a Escala 
de Inteligência de Wechsler Revisada, da mesma forma que 
os sintomas depressivos têm grande impacto sobre os testes 
de desempenho cognitivo.3 No TDM, os problemas de 
memória estão relacionados com uma disfunção na região 
do hipocampo e o comprometimento na execução de 
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NE-100: 
Antagonista de 
receptores sigma-1

* p < 0.05

*** p < 0.001 
versus controle 
(apenas com FCN) 

+++ p < 0.001 
versus fluvoxamina 
(10.0 µM) + NE-100
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Figura 2. Antidepressivos e crescimento de neuritos: fluvoxamina x paroxe-
tina x sertralina. 
Adaptado de Hindmarch I e Hashimoto K. Hum Psychopharmacol, 2010.1

tarefas está relacionado com a memória de trabalho.3 Após 
a remissão, há certa melhora do desempenho cognitivo, 
embora ainda não se conheça a relação temporal entre a 
recuperação cognitiva e a sintomatologia depressiva.3

A resposta ao tratamento antidepressivo com 
fluvoxamina está relacionada com a rápida melhora 
da função cognitiva e com a menor incidência de 
comprometimento.3 Alguns estudos relatam a melhora 
de determinadas funções cognitivas com o tratamento 
antidepressivo, como memória e atenção.3

Nesse sentido, um estudo que incluiu 51 pacientes com 
episódio de TDM avaliou a função cognitiva pela Escala 
de Inteligência de Wechsler Revisada e sua relação com 
a melhora precoce da sintomatologia depressiva durante 
o tratamento com fluvoxamina.3 Todos os pacientes 
foram avaliados pela Escala de Depressão de Hamilton 
(HAM-D) de 21 itens no início do estudo e após quatro 
semanas.3 Após um período de washout de sete dias, foi 
iniciada a administração de fluvoxamina, titulada até a 
dose de 300 mg/dia.3 Considerou-se resposta a redução 
de 7 ou mais pontos na HAM-D no final do estudo.3 Os 
pacientes foram divididos em dois grupos: respondedores 
e não respondedores, e foi avaliada a melhora da função 
cognitiva. Ao final do estudo, percebeu-se que 66.7% dos 
pacientes responderam à fluvoxamina. Os pacientes não 
respondedores apresentavam maior gravidade dos sintomas 
depressivos pela HAM-D no período pré-tratamento 
(32.1 ± 6.5 vs. 26.4 ± 4.2; p = 0.0004).3 Os pacientes 
respondedores tiveram pontuações mais altas que os não 
respondedores na subescala de compreensão de Wechsler 

QI verbal QI de rendimento QI global

120 -

100 -

80 -

60 -

40 -

20 -

0 -

t = 2.2
p = 0.03

t = 2.4
p = 0.02

t = 2.6
p = 0.01

Não respondedores Respondedores

Es
ca

la
 d

e 
po

nt
ua

çã
o

Figura 3. Quocientes de inteligência (QI) em pacientes com TDM após tra-
tamento com fluvoxamina.
Adaptado de Mandelli L e cols. Psychiatry Clin Neurosci, 2006.10

(9.8 ± 3.0 vs. 7.1 ± 3.2; p = 0.04) e maiores quocientes de 
inteligência verbal (98.0 ± 14.8 vs. 87.5 ± 14.6; p = 0.03), 
de desempenho (94.3 ± 13.4 vs. 83.9 ± 14.4; p = 0.02) e 
global (97.4 ± 14.3 vs. 86.4 ± 13.2; p = 0.01) (Figura 3).3

As pontuações obtidas pelo grupo respondedor 
foram diferentes das alcançadas pela  população 
sadia (t = 1.0; df [graus de liberdade] = 1.665; p = 
0.32), ao passo que os não respondedores obtiveram 
pontuações significativamente mais baixas (t = 3.7; df 
= 1.645; p = 0.0001).3 Foi observada menor incidência 
de comprometimento cognitivo entre os pacientes 
respondedores ao tratamento com fluvoxamina (Figura 
4).3 Por fim, os benefícios observados no desempenho 
intelectual tiveram correlação significativa com a resposta 
ao tratamento com fluvoxamina (correlação da pontuação 
HAM-D pós-tratamento com o quociente de inteligência de 
desempenho: coeficiente de Spearman = -0.39; p = 0.04). 
Por sua vez, a pontuação obtida na HAM-D pós-tratamento 
teve correlação com a piora cognitiva (t = -2.52; p = 0.01).3 
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Claves de Farmacología Clínica 6 (2018) 10-34

h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

30

Outro estudo, randomizado e duplo-cego, demonstrou que 
a fluvoxamina melhorou significativamente o desempenho 
em um teste de substituição de símbolos e dígitos  
(p = 0.02).1

Existem cada vez mais evidências sobre a participação 
dos receptores sigma-1 no mecanismo de ação de alguns 
antidepressivos. Os ligantes do receptor sigma-1, como 
a fluvoxamina, demonstraram ter ação neuroprotetora e 
podem exercer papel neuromodulador, com implicações 
nos níveis de ansiedade, estresse, depressão e psicose. A 
fluvoxamina é um potente agonista do receptor sigma-1, 
com vantagens particulares no tratamento de pacientes 
com TDM, como a rápida melhora da função cognitiva.
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Valproato de sódio e terapia 
farmacológica da epilepsia

Expert Opin Pharmacother 15:1543-1551, 2014 

Liverpool, Reino Unido
A epilepsia é uma doença neurológica frequente e 

grave, associada a alterações psicossociais e altas taxas 
de morbidade e mortalidade, daí a importância de ser 
corretamente diagnosticada para que o paciente receba 
o tratamento adequado. A terapia farmacológica é 
fundamental para o enfrentamento dessa doença, já 
que o controle das convulsões está ligado à redução da 
morbimortalidade e à melhora da qualidade de vida. Entre 
os diferentes anticonvulsivantes de primeira geração, 
destaca-se o divalproato de sódio, que apresenta amplo 
espectro de ação e tem sido utilizado há mais de 
35 anos. Ele se caracteriza pela combinação de múltiplos 
mecanismos neuroquímicos e neurofisiológicos, agindo 
em diversas regiões neuronais envolvidas na geração e 
propagação de crises convulsivas. Além da eficácia para 
conter crises parciais e generalizadas, o divalproato de 
sódio mostrou bons resultados no tratamento de síndromes 
altamente refratárias, como a doença de Lennox-Gastaut 
e a síndrome de West. Com o desenvolvimento de 
novos anticonvulsivantes, estudos clínicos controlados 
procuraram estabelecer um paralelo entre os efeitos desses 
medicamentos e os do valproato de sódio no tratamento de 
pacientes com epilepsia recém-diagnosticada.

A epilepsia é uma das doenças neurológicas mais 
frequentes, com incidência de 50.4 novos casos a cada 
100 000 indivíduos/ano e prevalência de 0.5%-1.0% 
na população.1 Afeta em especial crianças e idosos, 
principalmente em países em desenvolvimento.1 Em 
todo o mundo, existem 65 milhões de pessoas com essa 
afecção, o que faz dela o segundo distúrbio neurológico 
mais comum (o primeiro é o acidente vascular cerebral), 
além de representar importante sobrecarga nos sistemas 
de saúde.2 O impacto da epilepsia, estimado pelos anos 
de vida ajustada pela incapacidade, aumentou 30% entre 
1990 e 2010 –foi maior, inclusive, que o de doenças 
neurodegenerativas como o Alzheimer, a esclerose 
múltipla e o Parkinson.2 Do ponto de vista dos pacientes, 
a epilepsia se associa a um aumento significativo de 
outras comorbidades, entre as quais lesões, afogamento, 
depressão, ansiedade e tendência ao suicídio. O risco de 
óbito de quem sofre desse distúrbio é três vezes maior 
que o da população geral, em parte por morte súbita 
(Sudden Unexplained Death in Epilepsy – SUDEP).2 A 
doença ainda está associada a uma sobrecarga oculta 
adicional pela estigmatização e discriminação a que os 
pacientes e familiares são expostos. Isolamento social, 
sofrimento emocional, dependência da família, redução 
das oportunidades de emprego e possível ocorrência de 
lesões aumentam as dificuldades dos indivíduos portadores 
desse mal.2 Considerando a gravidade da epilepsia e suas 
consequências psicossociais, são muito importantes o 
diagnóstico correto e o tratamento adequado.

A epilepsia é uma doença heterogênea composta de mais 
de quarenta tipos de síndrome, que se classificam conforme 
a localização do início da convulsão. Em termos gerais, as 
principais categorias envolvem crises parciais, que começam 
em uma parte do hemisfério cerebral (mais frequentemente 
nos lobos temporal ou frontal), e generalizadas, com início 
bilateral simétrico.1,3 As convulsões parciais são subdivididas 
em simples (sem perda da consciência), complexas (com 
alteração da consciência) e com generalização secundária.1 
Entre as de início generalizado, por sua vez, destacam-se 
os episódios tônico-clônicos, as crises de ausência e as 
convulsões mioclônicas. Essa segunda forma de epilepsia 
afeta de 30% a 40% dos pacientes e, na maioria dos casos, 
é idiopática, com surgimento por predisposição genética.4 
As diferentes manifestações de epilepsia ou síndromes 
epilépticas podem ser classificadas também de acordo com 
o tipo de convulsão, etiologia, idade de início e padrão 
descritos pela eletroencefalografia.3 A International League 
Against Epilepsy (ILAE) inclui ainda uma subdivisão ligada à 
causa subjacente, que abrange origem genética, estrutural, 
metabólica, imunológica, infecciosa ou desconhecida 
(previamente chamada de criptogênica/idiopática).5 

A terapia farmacológica é fundamental para o 
tratamento da epilepsia, já que o controle das convulsões 
está associado à redução da morbidade e mortalidade, 
além de propiciar melhora da qualidade de vida.6 Os 
anticonvulsivantes atuais são capazes de suprimir as crises, 
apresentando eficácia em 60%-70% dos pacientes, 
embora não alterem a tendência subjacente de gerar esses 
episódios. Hoje, estão disponíveis mais de vinte fármacos 
anticonvulsivantes, que se diferenciam quanto ao espectro 
anticonvulsivo, mecanismo de ação, perfil de eventos 
adversos e potencial de interações medicamentosas. 
Assim, um dos principais determinantes na escolha do 
medicamento é o diagnóstico correto do tipo de convulsão 
por avaliação clínica, neurofisiológica e exames de imagem.6 
A disponibilidade de muitas opções farmacológicas tem 
dificultado a definição sobre a terapia inicial, já que cada 
fármaco oferece perfil de vantagens e limitações diverso. 
Entre os anticonvulsivantes de primeira linha, destaca-se, 
entre outros, o valproato de sódio (Tabela 1).2
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Comparação da eficacia e da 
segurança do valproato de sódio 
com os parâmetros de novos 
anticonvulsionantes em pacientes 
com epilepsia recém-diagnosticada

Lancet  369:1016-1026, 2007

Liverpool, Reino Unido
O divalproato de sódio é um anticonvulsivante com 

amplo espectro de ação utilizado com sucesso há mais de 
35 anos no tratamento da epilepsia. Comprovou-se que 
esse fármaco permanece como uma opção terapêutica de 
primeira linha no caso de crises generalizadas ou de difícil 
classificação, sendo mais bem tolerado que o topiramato 
e mais eficiente que a lamotrigina. Em comparação com o 
levetiracetam, o valproato de sódio tem perfil semelhante 
de tolerabilidade e uma tendência a melhor controle das 
crises convulsivas nos pacientes com epilepsia de início 
recente. Ele ainda promove melhora mais acentuada das 
alterações eletrofisiológicas em crianças com epilepsia 
rolândica do que o levetiracetam.

A eficácia e a segurança do divalproato de sódio também 
foram confrontadas com as dos novos anticonvulsivantes 
de primeira linha –lamotrigina e levetiracetam– em 
pesquisas clínicas controladas. O estudo SANAD comparou 
a eficiência a longo prazo do valproato, topiramato e 
lamotrigina em pacientes com crises generalizadas ou de 
difícil classificação.1 O estudo foi randomizado e controlado 
e incluiu 716 pessoas com epilepsia recém-diagnosticada 
que não responderam à monoterapia e apresentaram 
recidiva após a descontinuação do tratamento prévio. 

Os pacientes foram randomizados para receber os três 
medicamentos.1 Os desfechos primários foram o tempo 
até o insucesso terapêutico, definido por abandono do 
tratamento devido ao controle inadequado das crises 
convulsivas; a presença de eventos adversos ou a associação 
de um segundo anticonvulsivo; e o tempo até atingir um 
ano de remissão das crises convulsivas. Já os objetivos 

Numerosos estudos clínicos estabeleceram que o 
divalproato de sódio, fármaco utilizado há mais de 35 anos, 
é, provavelmente, o anticonvulsivante com o maior espectro 
de atividade antiepiléptica para o controle dos episódios 
convulsivos, tanto em crianças como em adultos.3 Além de 
ser eficaz no controle das crises parciais e generalizadas, 
o medicamento mostrou-se eficiente no tratamento de 
síndromes altamente refratárias, incluindo a doença de 
Lennox-Gastaut e a síndrome de West.3 Em razão disso, o 
divalproato de sódio é útil em pacientes com convulsões 
mistas, que apresentam sintomas muito resistentes. 
Diferentemente de outros anticonvulsivantes, ele não é 
contraindicado em nenhum tipo de epilepsia.3

O amplo espectro anticonvulsivante do divalproato 
de sódio é explicado pela combinação de múltiplos 
mecanismos neuroquímicos e neurofisiológicos, associados 
à ação em diversas regiões neuronais envolvidas na 
geração e propagação das crises convulsivas.3 Nesse 
contexto, o fármaco é capaz de potencializar a atividade 
inibitória gabaérgica por variados processos, incluindo 
o aumento da síntese e liberação do ácido gama-
aminobutírico (GABA) e a retração da degradação de 
neurotransmissores pelo bloqueio da GABA-transaminase.3 
O divalproato de sódio diminui a neurotransmissão 
excitatória através da supressão da despolarização 
neuronal evocada pelo receptor glutamatérgico NMDA e 
da redução da síntese dos neurotransmissores glutamato 
e aspartato.7 Em conjunto, a potencialização gabaérgica e 
a inibição do glutamato e do receptor NMDA explicam a 
proteção contra crises parciais e generalizadas, embora não 
esclareçam a ação contra as crises de ausência. O fármaco 
interage com o metabolismo do gama-hidrobutirato, um 
metabólito do GABA. A redução da liberação do gama-
hidrobutirato induzida pelo divalproato de sódio poderia 
elucidar sua eficácia nas crises de ausência, considerando 
que tal metabolismo tem papel central nesse tipo de 
epilepsia. Outro mecanismo benéfico do remédio é a 
redução dos impulsos epileptiformes pela inibição dos 
neurônios com alta frequência de impulsos.7

Estudos clínicos controlados demonstraram que o 
divalproato de sódio tem eficácia semelhante à da 
etossuximida no tratamento das crises de ausência e à da 
carbamazepina, fenitoína e fenobarbital no controle das 
convulsões parciais e generalizadas tônico-clônicas.3 Ele 
apresenta, ainda, perfil de eficácia e segurança favorável 
em comparação ao dos novos anticonvulsivantes, incluindo 
a vigabatrina e a oxcarbazepina.3 É bem tolerado pelos 
pacientes com epilepsia –a maioria dos efeitos adversos 
é de intensidade leve ou moderada, com reação de 
hipersensibilidade pouco frequente.3 O medicamento está 
associado a menos eventos adversos neurológicos e de 
rash cutâneo quando comparado a fenitoína, fenobarbital 
e primidona, com perfil de segurança equivalente ao da 
carbamazepina.3

A escolha da terapia de primeira linha é a decisão clínica 
mais importante no manejo da epilepsia. O valproato de 
sódio representa o anticonvulsivante com o maior espectro 
terapêutico, sendo recomendado como tratamento de 
primeira linha nos casos de pacientes com crises convulsivas 
generalizadas recém-diagnosticadas.

Tabela 1. Anticonvulsivantes de escolha para o início do tratamento.
Adaptado de Schmidt D e Schachter SC. BMJ, 2014.2

Crises parciais Crises generalizadas

Carbamazepina Lamotrigina

Lamotrigina Topiramato

Oxcarbazepina Valproato

Topiramato

Valproato
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secundários foram o tempo até atingir dois anos de 
remissão e a frequência de eventos adversos.1

A análise do tempo até o insucesso terapêutico mostrou 
que o valproato é a melhor opção no caso de pacientes 
com crises generalizadas ou de difícil classificação. A 
probabilidade de eles permanecerem em tratamento foi 
significativamente superior com o valproato em relação ao 
topiramato (Figura 1).1

A pesquisa ainda comprovou que a lamotrigina é 
significativamente inferior ao valproato em termos de 
abandono do tratamento por controle inadequado, com 
taxa de insucesso terapêutico daquele fármaco duas vezes 
maior que a do valproato (risco relativo [RR]: 1.95; intervalo 
de confiança [IC] 95%: 1.28-2.98).1 Uma subanálise dos 
achados do estudo SANAD, incluindo apenas pacientes com 
diagnóstico de epilepsia generalizada, demonstrou que a 
superioridade do valproato foi ainda mais acentuada em 
comparação ao topiramato e à lamotrigina.1

Em seguimento de quatro anos, uma alta taxa de 
pacientes (> 80%) do estudo SANAD apresentou remissão 
das crises convulsivas por pelo menos um ano.1 Na análise 
por intenção de tratar, observou-se que as taxas de 
remissão em um ano foram significativamente superiores 
com o valproato em contraposição à lamotrigina.1 A análise 
por protocolo mostrou que o valproato de sódio tem 
eficácia superior à da lamotrigina e do topiramato.1

Em termos de tolerabilidade, o valproato obteve melhores 

resultados que o topiramato.1 A porcentagem de pacientes 
que apresentaram pelo menos um evento adverso foi  
numericamente superior no grupo topiramato (45%) em 
comparação ao grupo lamotrigina (37%) e ao valproato 
(36%).1 Os principais efeitos prejudiciais relatados foram 
cansaço/fadiga, sintomas psiquiátricos (mais frequentes com 
o topiramato), ganho de peso (associado ao valproato) e 
rash cutâneo (especialmente com a lamotrigina).1 Por esses 
achados, os autores concluíram que o valproato deve ser 
considerado a primeira opção terapêutica em pessoas com 
crises generalizadas ou epilepsia não classificada, devido à 
sua melhor tolerabilidade, em comparação ao topiramato, e 
maior eficácia, em comparação à lamotrigina.1

Nos últimos anos, os estudos clínicos se concentraram na 
comparação da eficácia e da segurança entre o valproato 
e o levetiracetam, um novo anticonvulsivante que tem 
mecanismo de ação único e amplo espectro, incluindo 
crises parciais e generalizadas.2 Nesse contexto, o grupo 
de estudo KOMET (Keppra versus Older Monotherapy in 
Epilepsy Trial) confrontou a eficiência do levetiracetam 
com a do valproato de sódio de liberação prolongada em 
pacientes com epilepsia recém-diagnosticada.2 A pesquisa 
foi randomizada e aberta e incluiu 696 pessoas, que 
receberam levetiracetam ou valproato de sódio, com dose 
inicial de 500 mg/dia.2 A dose foi aumentada em duas 
semanas para até 1000 mg/dia de um dos fármacos, sendo 
permitidos aumentos posteriores até a dose máxima de 
3000 mg/dia de levetiracetam ou 200 mg/dia de valproato 
de sódio, caso não houvesse controle das convulsões com 
doses menores.2 O desfecho primário envolveu o tempo 
até o abandono do tratamento. O tempo até a primeira 
crise convulsiva e a taxa de ausência de crises em seis 
e doze meses foram objetivos secundários do estudo.2 
A tolerabilidade às terapias foi avaliada pelo registro 
de eventos adversos relacionados ao tratamento e pela 
intensidade/gravidade desses episódios.2 Consideraram-se 
efeitos adversos graves aqueles que afetaram a capacidade 
do paciente de trabalhar ou de realizar atividades 
cotidianas, além dos que tiveram consequências clínicas. 
Já muito graves foram considerados os que resultaram em 
óbito, internação hospitalar ou incapacidade persistente ou 
significativa.2

Entre os pacientes incluídos, 65.8% apresentaram 
crises convulsivas generalizadas primárias.2 O tempo até 
o abandono do tratamento foi semelhante nos grupos 
levetiracetam e ácido valproico (RR: 1.02; IC 95%:
0.74-1.41; p = 0.0882) (Figura 2).2

A terapia com ácido valproico mostrou tendência de 
menor risco de abandono do tratamento no subgrupo 
de pessoas com crises generalizadas (RR: 1.16; IC 95%: 
0.79-1.70).2 A taxa de abandono do tratamento em seis e 
doze meses foi semelhante nos pacientes que receberam 
levetiracetam e valproato de sódio.2 Embora sem atingir 
significância estatística, a análise do tempo até a primeira 
crise convulsiva favoreceu o valproato de sódio, em 
comparação ao levetiracetam (RR: 1.19; IC 95%: 0.93-1.54) 
(Figura 3).2 Como resultado, a taxa de pacientes livres de 
convulsão em seis e doze meses foi numericamente maior 
com o valproato de sódio do que com o levetiracetam, 
tanto na análise global como no subgrupo de pacientes 
com crises convulsivas generalizadas (Figura 4).2

Em termos de tolerabilidade, a porcentagem de pacientes 
que relataram pelo menos um efeito colateral emergente 
do tratamento foi semelhante nos grupos valproato e 
levetiracetam. Entretanto, a incidência de eventos 
adversos graves e muito graves foi superior no grupo 
levetiracetam em comparação com o grupo valproato 
de sódio (Tabela 2).2 

Um total de 6.1% dos integrantes do grupo 
levetiracetam e 4.7% do grupo valproato necessitaram            
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Figura 2. Estudo KOMET: tempo até a interrupção do tratamento em pa-
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ou levetiracetam.
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graves e muitos graves em comparação ao anticonvulsivante 
levetiracetam.2

Em um estudo retrospectivo, Xiao e cols. compararam 
a eficácia do levetiracetam e do valproato de sódio em 
crianças com epilepsia benigna da infância com pontas 
centrotemporais (EBIPCT), também chamada de epilepsia 
rolândica.3 Essa é a síndrome epiléptica mais frequente na 
infância e se caracteriza por crises parciais que ocorrem 
preferencialmente durante o sono.4 A manifestação 
clássica é marcada por movimentos clônicos hemifaciais 
que podem ser precedidos de sintomas somatossensoriais 
nos lábios, língua e bochechas, ocasionalmente associados 
a movimentos clônicos dos membros superior e inferior 
ipsilaterais.4 Embora esse quadro neurológico tenha 
evolução benigna, com remissão espontânea antes dos 
16 anos de idade, a recidiva das crises convulsivas, associada 
ao desenvolvimento de disfunção neuropsicológica e 
anomalias do comportamento, determina a importância 
da profilaxia com anticonvulsivantes.3 Foram incluídas 56 
crianças com EBIPCT típica, que receberam monoterapia 
com levetiracetam ou valproato de sódio durante dezoito 
meses.3 Os pacientes passaram por avaliação semestral 
que incluiu videoeletroencefalografia, estimativa do 
número de crises convulsivas e registro de possíveis eventos 
adversos.3 Os desfechos primários do estudo foram a taxa 

interromper permanentemente a medicação devido a 
efeitos prejudiciais (Tabela 2).2 Em resumo, os achados 
do estudo KOMET mostraram que o levetiracetam não é 
superior ao valproato de sódio como terapia de primeira 
linha para o controle da epilepsia recém diagnosticada.2 
Além disso, o valproato de sódio de liberação prolongada 
associou-se à tendência de maior taxa de pacientes livres de 
eventos convulsivos e menor incidência de efeitos adversos 

l
0

l
50

l
100

l
150

l
200

l
250

l
300

l
350

100 -

80 -

60 -

40 -

20 -

0 -

Levetiracetam (n = 349)
Valproato de sódio de liberação prolongada (n = 347)

Risco relativo (IC 95%) = 1.19 (0.93-1.54); p = 0.167Po
rc

en
ta

ge
m

 a
cu

m
ul

ad
a 

de
 

pa
ci

en
te

s 
liv

re
s 

de
 c

on
vu

ls
õe

s

Dias

Adaptado de Trinka E e cols. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2013.2

Figura 3. Estudo KOMET: porcentagem de pacientes com epilepsia recém-
diagnosticada tratados com levetiracetam ou valproato de sódio que se 
mantiveram livres de convulsões.
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Tabela 2. Eventos adversos relatados por pacientes com epilepsia tratados 
com valproato de sódio ou levetiracetam.
Adaptado de Trinka E y cols. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2013.2

Tipo de evento Levetiracetam 
(n = 345)

Valproato 
sódico de sódio

Porcentagem de pacientes com um ou 
mais eventos adversos emergentes do 

tratamento
62.0% 66.1%

Eventos adversos que resultaram em 
interrupção permanente do tratamento 6.1% 4.7%

Eventos adversos relacionados com a 
medicação 44.1% 45.9%

Eventos adversos graves 13.3% 6.4%

Eventos adversos muito graves 11.3% 5.8%

Óbito 0.6% 0.3%
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Figura 5. Porcentagem de crianças com epilepsia rolândica (EBIPCT) livres 
de crises convulsivas com o tratamento com valproato de sódio ou leveti-
racetam.
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de controle completo das convulsões, a normalização do 
eletroencefalograma e o perfil de efeitos adversos.3

Tanto o valproato de sódio como o levetiracetam se 
mostraram eficazes na prevenção da EBIPCT, já que 
todas as crianças incluídas atingiram a remissão das crises 
convulsivas em dezoito meses de terapia (Figura 5).3 
Contudo, houve maior porcentagem de crianças tratadas 
com o valproato de sódio que apresentaram normalização 
do eletroencefalograma, em comparação com as que 
receberam levetiracetam (Figura 6).3 

O estudo ainda constatou que ambos os fármacos são 
bem tolerados pelas crianças.3 Em dezoito meses, não se 
observaram eventos adversos hematológicos, bioquímicos 
ou comportamentais; nenhum paciente teve piora das 
crises convulsivas.3 No grupo levetiracetam, ocorreram 
episódios transitórios de tontura e sonolência em 18.2% e 
irritabilidade em 5.4% das crianças.3 Os eventos adversos 
relatados com o levetiracetam foram leves e transitórios, 
sem a necessidade de interrupção do tratamento. O 
uso de valproato de sódio associou-se a sonolência leve 
(17.4%) e discreto ganho de peso (4.3%).3 Esses efeitos 
adversos não interferiram nas atividades diárias da vida 
das crianças, motivo pelo qual não houve necessidade da 
interrupção do medicamento.3 

Resumindo, tanto o valproato de sódio quanto o 
levetiracetam são bem tolerados e eficazes no controle 
das crises convulsivas em crianças com epilepsia rolândica, 
embora o valproato de sódio de liberação prolongada 
tenha se associado a uma melhora mais acentuada das 
anomalias eletrofisiológicas.

Diversos estudos clínicos controlados compararam 
a eficácia e a tolerabilidade desse fármaco e de novos 
anticonvulsivantes, incluindo o topiramato, a lamotrigina 
e o levetiracetam. O estudo SANDA demonstrou 
que o valproato de sódio é mais bem tolerado do 
que o topiramato e mais eficiente que a lamotrigina 
em pacientes com crises generalizadas ou de difícil 
classificação. Por sua vez, o estudo KOMET atestou que 
o valproato de sódio apresenta tendência de melhor 
controle das crises convulsivas de pacientes com crises 
generalizadas ou parciais, além de perfil de tolerabilidade 
comparável ao do levetiracetam.
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