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Abstract
In the first part of this paper we have mentioned that therapeutic decisions for each particular patient 
must be based on a rational and updated application of the best available evidence, whose search and 
critical reading must be integrated with clinical expertise, linked to a systematic knowledge of medical 
acts and the preference of the patient. This conjunction relates to the doctor-patient relationship, which 
enables medical acts to be successful. Since the expansion of evidence-based medicine (late 1990’s), 
any medical procedure performed whether preventive, diagnostic, therapeutic or rehabilitative, should 
be defined by its level of scientific evidence. In that sense, among all of the therapeutic measures, drug 
therapy must take into account the number and quality of all randomized controlled trials (RCTs) done 
with every medicinal product for every indication, in addition to drug approval by regulatory authorities. 
In some cases, drugs not approved for an indication may have a significant amount of RCTs, as is the 
case of lithium in bipolar depression. It can also happen that, for a particular line of treatment, drugs 
are approved with a relatively low number of RCTs or such trials may have a questionable design. In this 
second part of the paper we will show and do some analyses on the available  evidence (in relation to 
efficiency number and quality of trials) utilized in the development of guidelines for the treatment for 
bipolar disorder (BPD), on which many of the existing guidelines are based today. We will mainly consider 
drugs approved by regulatory authorities for the management of acute mania, depressive and mixed 
episodes, although we will also analyze existing RCTs for non-approved drugs. We will also make a brief 
remark about the grades of recommendation and treatment options suggested. In addition to efficiency 
based on positive RTCs such recommendations should take into account other basic knowledge of the 
pharmacological properties of each drug -which we will not develop in this article, as the incidence and 
severity of drug-related adverse reactions, the cost of treatment and the availability of the drug, among 
other factors to be considered. The analysis of RCTs of drugs used as monotherapy to prevent future epi-
sodes of BPD (maintenance), and the available evidence for the combined treatment of acute mania, mi-
xed episodes, depressive episodes and maintenance, will be left for the third and last part of this paper.

Key words: evidence-based medicine, medicinal product, generic medicines, bipolar disorder

Resumen
En la primera parte de este trabajo hemos mencionado que las decisiones terapéuticas sobre cada pa-
ciente en particular corresponden a un uso racional y actualizado de la mejor evidencia disponible, 
cuya búsqueda y lectura crítica se debe integrar con la experiencia clínica, anudada al conocimiento 
sistemático del acto médico y a la preferencia del paciente. Esta conjunción gira alrededor de la relación 
médico-paciente, que permite que la acción médica pueda llegar a su fin. Desde la expansión de la 
medicina basada en la evidencia (finales de la década de 1990), cualquier procedimiento realizado en 
Medicina, ya sea preventivo, diagnóstico, terapéutico o de rehabilitación, debería estar definido por su 
nivel de evidencia científica. En este sentido, dentro de la terapéutica, en la farmacoterapia es importante 
considerar, además de la aprobación de la droga por las autoridades regulatorias, la cantidad y calidad 
de ensayos controlados y aleatorizados (ECA) con los cuales cuenta cada medicamento, para cada indica-
ción. En algunos casos, fármacos no aprobados para una indicación pueden contar con una importante 
cantidad de ECA, como ocurre con el litio en la depresión bipolar. También puede suceder que para una 
determinada línea de tratamiento, los fármacos sean aprobados con una cantidad relativamente baja de 
ECA o que tales ensayos tengan un diseño discutible. En esta segunda parte de este trabajo mostraremos 
y haremos algunos análisis sobre la evidencia disponible (en lo referente a eficacia, cantidad y calidad de 
trabajos) para la elaboración de las pautas de tratamiento del trastorno bipolar (TBP), sobre las cuales 
se basan muchas de las guías existentes en la actualidad. Consideraremos principalmente las drogas 
aprobadas por las autoridades regulatorias para el manejo de la manía aguda, de los episodios mixtos y 
depresivos, aunque también analizaremos los ECA existentes de los fármacos no aprobados. Haremos 
también una breve consideración sobre los grados de recomendación o líneas de tratamiento reco-
mendadas, para lo cual se debe tener en cuenta, además de la eficacia, basada en ECA positivos, otros 
conocimientos básicos de la farmacología de cada droga, que no desarrollaremos en este articulo, como 
la incidencia y la gravedad de las reacciones adversas de los medicamentos, el costo del tratamiento y 
la disponibilidad del fármaco, entre otros factores a examinar. Dejaremos para la tercera, y ultima parte 
de este trabajo el análisis de los ECA de las drogas utilizadas como monoterapia para la prevención de 
futuros episodios del TBP (mantenimiento), y la evidencia disponible para la combinación de medicación 
en el tratamiento de la manía aguda, los episodios mixtos, los episodios depresivos y el mantenimiento.

Palabras clave: medicina basada en la evidencia, fármacos, genéricos,trastorno bipolar
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Introducción 
El nivel de evidencia clínica es un sistema jerarquizado, 

basado en las pruebas o estudios de investigación, que 
ayuda a los profesionales de la salud a valorar la fortaleza 
o solidez de la evidencia asociada con los resultados ob-
tenidos de una estrategia terapéutica.

Los niveles de evidencia son de importancia central, 
tanto para la aprobación de un fármaco como durante la 
etapa de farmacovigilancia (fase IV de farmacología clíni-
ca), para detectar nuevas reacciones adversas a los medi-
camentos (RAM), indicaciones o patrones de utilización.1 
En terapéutica cobran una jerarquía fundamental para 
delinear las pautas de tratamiento. 

En psiquiatría, los niveles de evidencia son aplicados en 
diferentes guías de tratamiento, para el abordaje de dis-
tintos trastornos, no sólo en cuanto a la aplicación de la 
farmacoterapia, sino también para la utilización de todos 
aquellos procedimientos terapéuticos no farmacológicos 
(por ejemplo diferentes psicoterapias, como la terapia elec-
troconvulsiva, la estimulación magnética transcraneal re-
petitiva y la estimulación vagal), o la combinación de cual-
quiera de estos procedimientos con uno farmacológico.

La importancia de los niveles de evidencia es aun mayor 
cuando se requiere avalar indicaciones no aprobadas de 
fármacos (de uso off label o por fuera del etiquetado), 
o de combinaciones de medicamentos, donde se debe 
demostrar que ésta es más eficaz que la monoterapia, 
sin potenciar RAM o interacciones medicamentosas que 
puedan ser altamente riesgosas.2 Si bien no es el tema 
que desarrollaremos en este artículo, algunos ejemplos 
de combinaciones riesgosas a considerar con las drogas 
utilizadas en el trastorno bipolar (TBP) serían el aumento 
de peso que pueden provocar varios de los fármacos, 
principalmente la olanzapina, el divalproato y el litio, o la 
hepatotoxicidad que pueden producir tanto la olanzapi-
na, como el valproato, entre otros.

Consideraciones sobre los ensayos controlados y 
aleatorizados y los niveles de evidencia

Como mencionamos en la primera parte de este tra-
bajo. Los diversos tipos de evidencias se pueden orga-
nizar jerárquicamente en un sistema de clasificación de 
acuerdo con la fuerza de cada una, con los ensayos con-
trolados y aleatorizados (ECA) en el extremo superior, y 
los informes de casos y la opinión de expertos no basada 
en evidencia publicada (medicina basada en la “eminen-
cia”), en el extremo más bajo del espectro.3,4

En las distintas guías de tratamiento uno de los princi-
pales objetivos es resumir y simplificar tales resultados, 
evaluando el peso de las ventajas y desventajas de cada 
intervención disponible.5

Si bien la eficacia es un parámetro central a considerar 
en los diferentes niveles de evidencia, y es principalmente 
al cual nos dedicaremos en este artículo, no es la única 
variable a tener en cuenta para el “grado de recomen-
dación” o “línea de tratamiento”. En éstos también se 
debe evaluar, entre otros factores, el perfil de RAM, los 
costos, y que el medicamento original (o en su defecto 
licencias o medicamentos genéricos con igual bioequiva-
lencia que el original, –véase primera parte de este traba-
jo–) esté disponible en la población. 

Para la combinación de medicamentos también es de 
central importancia considerar las variables arriba men-
cionadas. De esta manera, en las guías de tratamiento 
también se pueden tener en cuenta los grados de reco-
mendación o línea de tratamiento recomendada, que 

consideran la relación riesgo-beneficio de la intervención 
terapéutica evaluada.3 

De esta forma, un tratamiento de primera línea repre-
senta un equilibrio de eficacia, y tolerabilidad, basado en 
los niveles de evidencia y apoyo clínico. Este último debe 
ser entendido como el consenso de expertos, el cual, se-
gún lo mencionado, por sí solo (es decir sin trabajos clíni-
cos que lo avalen) constituye el último nivel de evidencia 
sobre la terapéutica a utilizar, pero es de central impor-
tancia para asegurar que las intervenciones apoyadas en 
niveles superiores de evidencia son realistas y aplicables 
en la práctica clínica en una región determinada y en un 
paciente en concreto. 

Por lo tanto, los tratamientos con mayores niveles de 
evidencia, una vez mencionados y citados, podrán ser re-
calificados de acuerdo con diferentes problemas clínicos, 
como las RAM y el costo de la intervención, entre otros 
criterios.6 

Como mencionamos, los ECA representan el nivel de 
evidencia más alto (habitualmente denominado A o 1) 
dentro del sistema de clasificación, por lo tanto es impor-
tante considerar la cantidad de ECA que presenta cada 
fármaco para cada indicación. 

En aquellos casos en que no se cuente con ECA, los 
lineamientos se establecerán sobre niveles de evidencia 
más bajos.

Los ECA deben ser de tolerabilidad y eficacia positivas, y 
de alta calidad de diseño, lo que implica que, entre otras 
características, los estudios sean controlados contra pla-
cebo y droga activa, que las muestras sean seleccionadas 
de manera aleatoria y los trabajos sean a doble ciego. En 
ellos se debe tener en cuenta: los criterios de inclusión y 
de exclusión, la dosis que se utiliza tanto de la droga en 
estudio y como del comparador, la duración, las medidas 
(escalas) y los parámetros empleados para evaluar la efi-
cacia (respuesta o remisión), el tamaño de la muestra, la 
significación estadística y si son o no multicéntricos.

El tamaño de la muestra es una característica central 
y dependerá de varios factores complejos, sin embargo, 
algunas consideraciones sobre esta variable resultan de 
interés y merecen ser comentadas. El tamaño muestral 
presenta una relación inversa con el error aleatorio, es 
decir, incurrir en un menor error aleatorio demandará un 
tamaño muestral mayor. Así, cualquier diferencia puede 
ser estadísticamente significativa si se dispone del sufi-
ciente número de pacientes.

La mayoría de los ECA están diseñados con tamaños 
muestrales para evaluar una mayor magnitud de diferen-
cia, como es la eficacia de una droga activa frente a un 
placebo, y por lo tanto no tienen fuerza para detectar di-
ferencias más pequeñas, pero clínicamente importantes, 
como ocurre entre dos agentes activos, lo cual requiere 
mayores tamaños muestrales.7-9 

También es de buena práctica considerar determinadas 
medidas dentro de los ECA, como el número necesario a 
tratar (NNT, number needed to treat), el cual nos indica 
indirectamente la eficacia del fármaco, y se puede enten-
der como el número esperado de pacientes que necesi-
tan ser tratados para obtener un buen resultado adicional 
atribuible a la intervención (considerando respuesta, re-
misión, prevención de la recaída o recidiva), en compara-
ción con aquella de control (Laupacis y col. 1988).10 

Su cálculo es relativamente sencillo, consiste en la eva-
luación de la inversa de la reducción del riesgo absoluto 
(diferencia entre las tasas de respuesta de un tratamiento 
y una intervención de control). Por lo tanto, si un medica-
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mento y el placebo tienen tasas de respuesta del 55% y 
del 35%, respectivamente, el NNT para la respuesta será:

1/(0.55 – 0.35) = 1/0.20 = 5

Es decir que el NNT es el número de pacientes que ha-
bría que tratar, en nuestro caso, cinco, para que en un 
paciente adicional se obtenga un desenlace favorable (o 
se prevenga un desenlace desfavorable) en comparación 
con placebo. 

Tal vez una forma más sencilla para calcular el NNT es 
utilizar porcentajes en lugar de fracciones, como muestra 
la Figura 1.

Un NNT bajo es una medida que nos indica indirec-
tamente que el fármaco es eficaz, para esa indicación, 
según el parámetro empleado (respuesta, remisión, pre-
vención de la recaída o recidiva). Por desgracia, los NNT 
muy bajos (por ejemplo, 1 o 2) siguen siendo objetivos no 
alcanzados. Generalmente, los fármacos aprobados por 
la Food and Drug Administration (FDA) presentan un NNT 
entre 3 y 9. Los fármacos con un NNT de 20 o más repre-
sentan opciones que probablemente no brindan ayuda.11 

De manera similar al NNT, se utiliza el número necesa-
rio para dañar (NND, o NNH en inglés [number needed 
to harm]), que es el número esperado de pacientes que 
tendrían que ser tratados para que un paciente adicional 
experimente una RAM, en comparación con una inter-
vención de control.

En los ensayos clínicos, la seguridad y la tolerabilidad 
pueden ser frecuentes en términos de tasas de cada una 
de las RAM de los tratamientos activos, en comparación 
con placebo o con otros tratamientos activos. 

El NND para efectos adversos se calcula mediante la 
evaluación de la inversa del aumento del riesgo absoluto 
(diferencia en las tasas de efectos adversos de un trata-
miento y una intervención de control).

Así, si un medicamento y el placebo tuvieron tasas de 
sedación del 40% y del 20%, respectivamente, el NND 
para la sedación sería: 

100%/(40% - 20%) = 100/20 = 5. 

De esta manera, cinco pacientes necesitarían ser tra-
tados para esperar encontrar uno más con sedación, en 
comparación con placebo. Así, inversamente a lo espe-
rado para el NNT, cuanto mayor sea el NND, más aplica-
ble será la utilización del fármaco, ya que éste será más 
seguro.11 

Cuando un medicamento original o innovador es lan-
zado al mercado presenta un nivel de evidencia capaz de 
demostrar que no sólo es mejor que un placebo, sino que 
además no es menos eficaz que los tratamientos esta-
blecidos.

Un aspecto deseable es que los niveles de evidencia 
de las guías sean compatibles con los requisitos para la 
aprobación de nuevos medicamentos establecidos por las 
autoridades reguladoras.3 

En general, las guías de tratamiento se basan en fárma-
cos aprobados. En la Argentina, el organismo encargado 
de esta tarea es la Administración Nacional de Medica-
mentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), cuyas 
aprobaciones coinciden, en su mayoría, con otros entes 
reguladores a nivel mundial como la FDA de los EE.UU., 
o la Agencia Europea de Medicamentos (European Me-
dicines Agency [EMEA]). La aprobación de la FDA gene-
ralmente requiere, para los trastornos psiquiátricos más 

frecuentes, por lo menos dos o más ECA de tolerabilidad 
y eficacia positivas, de alta calidad, según las especifica-
ciones arriba mencionadas.

Sin embargo, muchos fármacos pueden contar con un 
solo trabajo, lo cual significa una evidencia sustancial 
emergente, y constituye el segundo nivel más alto de evi-
dencia (usualmente llamado nivel B o 2, Figura 2).

Por su parte, la EMEA requiere trabajos de tres ramas, 
incluyendo una contra placebo y otra contra un compa-
rador activo. De esto se deduce que un tratamiento re-
comendado no debería sólo ser mejor que un placebo (o 
cualquier intervención no activa), sino que además debe 
no ser menos eficaz que un tratamiento establecido. Sin 
embargo, estos aspectos no se respetan en todas las 
guías.

Los niveles de evidencia sufren modificaciones en las 
diferentes guías, ya que existen más de cien sistemas di-
ferentes para la calificación de la evidencia. Una de las 
razones de esta diversidad reside probablemente en los 
diferentes requerimientos de cada especialidad, subespe-
cialidad o región.3,4

Por ejemplo, si bien, los ECA representan el nivel de 
evidencia más alto (habitualmente denominado A o 1) 
dentro del sistema de clasificación, la cantidad de ECA 
solicitados para este nivel puede variar (generalmente en-
tre 2 y 3 ECA).

Algunas guías incorporan los metanálisis en el nivel más 
alto de evidencia; no obstante, como mencionamos en 
la primera parte de este trabajo, esta práctica también 
es problemática. Si bien los metanálisis son herramientas 
útiles, presentan sus propias limitaciones. Por ejemplo, 
la elección de los estudios incluidos en el análisis pue-
de sesgar considerablemente los resultados. Además, el 
agrupar diferentes estudios tiende a oscurecer los efectos 
sobre los subgrupos. De esta forma, en general, se acep-
ta que los metanálisis tienen un número de deficiencias 
metodológicas que los hacen menos confiables que los 
ECA originales.3,12 

Otras modificaciones que habitualmente se observan en 
la organización jerárquica de los diversos tipos de eviden-
cia son que las series de casos reportados figuren en dife-
rentes niveles, aunque siempre en el extremo inferior del 
espectro, o que se incluyan además de los cuatro niveles 
clásicos informados por la escuela canadiense, que toma-
remos como referencia por ser una de las precursoras de 
la MBE, varios grados intermedios.

En las guías inglesas del Instituto Nacional para la Salud 
y la Excelencia Clínica (National Institute for Health and 
Clinical Excellence [NICE]), por su parte, no se respeta el 
nivel jerárquico vertical de otras guías, ya que se conside-
ran diferentes variables a ser evaluadas por el denomina-

Ejemplo de número necesario a tratar (NNT)  para respuesta

Con una tasa de respuesta a los medicamentos del 55% y una tasa de 
respuesta al placebo del 35%, la reducción absoluta de riesgo será del 
20% y el NNT de 5. Por convención, los NNT se redondean hacia el 
número inmediato superior. A menor NNT, mayor eficacia.  

Alvano, 2012; modificado de Ketter, 2010.

Asumiendo: una tasa de respuesta para la droga = 55%  
y una tasa de respuesta para placebo = 35%

                             100                              100           100
NNT =                                          = 5

(55 - 35)       20(tasa de respuesta de la droga  
-  tasa de respuesta de placebo)

Figura 1. Análisis del número necesario de pacientes a tratar (number nee-
ded to treat).

=                =



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

7

Salud(i)Ciencia, Suplemento Mujer(i)Salud Claves

S.A. Alvano / Claves Farmacología Clínica, Neurociencias 3 (2015) 4-15

do Centro para la Excelencia en la Salud Pública, formado 
no sólo por médicos, sino también por otros represen-
tantes de la salud pública, los cuales determinarán, en 
conjunto, si la evidencia es aplicable o no a la realidad 
del país. 

En el siguiente gráfico se podrá observar la diferencia en 
los niveles de evidencia entre las principales guías mun-
diales, como las de la Asociación Americana de Psiquia-
tría (American Psychiatric Association [APA]), las de la Red 
Canadiense para el Estado de Ánimo y Tratamientos de 
la Ansiedad (Canadian Network for Mood and Anxiety 
Treatments [CANMAT]), las de la Federación Mundial de 
Sociedades de Psiquiatría Biológica (World Federation of 
Societies of Biological Psychiatry [WFSBP]) y las inglesas 
del NICE.7,13-23 

Trastorno bipolar: evidencia disponible 
El tratamiento del trastorno bipolar (TBP) tradicional-

mente se divide en el abordaje de: manía aguda, episo-
dios mixtos, episodios depresivos, y en la prevención de 
futuros episodios y síntomas.24

La eficacia del litio para la manía aguda fue informada 
en 1949, antes de la denominada “era de la psicofarma-
cología”, que se inicia en 1952, con el lanzamiento de la 
clorpromazina. 

Si bien el litio fue ampliamente usado en Europa en la 
década de 1960, su primera indicación (tratamiento de la 
manía aguda) recién fue aprobada por la FDA en 1970.

Desde la aprobación del litio por la FDA, ha habido va-
rias drogas aprobadas para el tratamiento agudo de la 
manía y de los cuadros mixtos, menos para el manteni-
miento (como estabilizadores) del TBP, y muy pocas para 
el tratamiento de la depresión bipolar.

Se debe tener en cuenta que la aprobación por la FDA 
implica, para la mayor parte de los fármacos, dos o más 
ECA de alta calidad, aunque existen algunas excepciones. 
Por ejemplo, la lurasidona fue aprobada con un solo tra-
bajo a corto plazo (seis semanas) en monoterapia para el 
tratamiento de la depresión bipolar tipo I en adultos, y 
con un trabajo a corto plazo (seis semanas) como coadyu-
vante en el tratamiento combinado con litio o divalproa-
to, para la misma indicación. 

También es importante recordar que los ECA se realizan 
con los fármacos originales, en tanto que los genéricos 
presentan bioequivalencia con ellos, hechos estos que no 
suceden con las copias (véase la primera parte de este 
trabajo). 

En este sentido es importante considerar que de los 
fármacos aprobados por la FDA para el tratamiento del 
trastorno bipolar (Tabla 1), no todos los originales se en-
cuentran en la Argentina hasta la fecha. 

A continuación se puede ver el año en el cual cada fár-
maco fue aprobado por la FDA para el trastorno bipolar, 
tanto sea para el tratamiento de la manía aguda como 
para los episodios mixtos, la depresión bipolar aguda y el 
mantenimiento. A su vez, dentro de cada indicación se 
muestra si el fármaco fue aprobado como monoterapia 
(c), como tratamiento coadyuvante (lo cual significa que 
aumenta la eficacia adicionado al litio o al valproato) (d), 
o con agitación asociada (e). En la primera columna se 
puede observar también la aprobación de los antipsicó-
ticos atípicos en la esquizofrenia y si éstos, en dicha indi-
cación, fueron aprobados para la etapa aguda (a), para el 
mantenimiento (b) y en los cuadros con agitación asocia-
da (e). En las dos últimas columnas se muestran la forma 
farmacéutica y la dosis. 

Saber para qué indicación ha sido aprobado cada fár-
maco constituye el conocimiento fundamental, basado 
en la evidencia, para su utilización. 

Para los antipsicóticos atípicos, también es importante 
considerar algunas indicaciones aprobadas por la FDA 
que no se muestran en esta tabla, como la de la que-
tiapina y la del aripiprazol como tratamiento coadyuvan-
te de los antidepresivos, que aumentan su eficacia en el 
trastorno depresivo mayor (unipolar), y de la combinación 
olanzapina-fluoxetina para el tratamiento de la depresión 
unipolar resistente.

La carbamazepina de liberación prolongada (ER, ex-
tended release) y la clorpromazina, que también fueron 
aprobadas por la FDA para los episodios maníacos agu-
dos (la clorpromazina en 1973 y la carbamazepina ER 
en 2004), y mixtos (carbamazepina ER en 2004) no se 
incluyen en esta tabla por no ser fármacos de primera lí-
nea, dadas sus riesgosas y problemáticas RAM. Entre ellas 

Niveles de evidencia y  líneas de tratamiento

CANMAT  (4 niveles)

• Nivel  1 • Al menos 2 ECA con tamaño de 
muestra adecuado, preferiblemente controlado 
con placebo, o metanálisis con intervalos de 
confianza estrechos.

• Nivel  2 • Al menos 1 ECA con tamaño de 
muestra adecuado (o metanálisis con intervalos 
de confianza amplios).

• Nivel  3 • Estudios prospectivos no aleatorios 
(controlados) (o series de casos informados o 
estudios retrospectivos de alta calidad).

• Nivel  4 • Consenso de expertos.

WFSBP  
(6 niveles)

APA  
(8 niveles)

NICE

Centro
para la

excelencia
en la salud 

pública

Educación

Efectividad
Costo/

economía

Sociopolítica

Evidencia
coloquial

Evidencia
científica
(Eficacia)

Ingresos

Aplicable No aplicable

Entre paréntesis, en la primera columna, agregados en guía CANMAT 2009 para depresión, en relación con las guías 
CANMAT para  TBP  de 2005, 2007, 2009 y 2013.

Alvano, 2015.

Figura 2
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podemos mencionar, para la carbamazepina, el riesgo de 
anemia aplásica y de agranulocitosis, reacciones derma-
tológicas serias y efectos anticolinérgicos con aumento de 
la presión intraocular, entre otras. La clorpromazina, por 
su parte, puede presentar sedación extrema, hipotensión, 
efectos anticolinérgicos y riesgo de viraje a la depresión. 
Para esta ultima también se deben tener en cuenta los 
casos reportados de encefalopatía con daño cerebral irre-
versible, cuando se combina litio con antipsicóticos de 
primera generación (principalmente haloperidol); además 
de las RAM características de los antipsicóticos, como el 
síndrome neuroléptico maligno, los trastornos extrapira-
midales y el aumento de los niveles de prolactina, todos 
ellas más frecuentes con los antipsicóticos de alta poten-
cia, que con los de baja potencia como la clorpromazina. 
También es importante considerar las alertas que se de-
ben mantener para toda la clase de antipsicóticos como 
el aumento de la mortalidad en pacientes ancianos con 
demencia, la neumonía aspirativa en la tercera edad o la 
muerte súbita cardíaca, dependiente de la dosis.25,26 

Si bien escapa al objetivo de este articulo, es importante 
considerar, que el enfoque farmacológico se apoya so-
bre un correcto diagnóstico clínico y que requiere, ade-
más de saber para qué indicación ha sido aprobada cada 
medicación, conocimiento acerca de las interacciones 
medicamentosas, tanto farmacodinámicas como farma-
cocinéticas, y de las RAM (por lo menos de aquellas más 
frecuentes y, principalmente, las más graves), así como de 
los estudios que se deben solicitar para su monitorización 
y prevención, y del abordaje, en caso de ser posible, de 
cada una de ellas.2 

Las pautas para el tratamiento para la mayor parte de 
los trastornos, entre ellos el TBP, son elaboradas principal-
mente a partir de drogas aprobadas por entidades regu-
ladoras y basadas en datos de ECA, como principal nivel 
de evidencia. 

Sin embargo, un nivel de conocimiento más avanzado 
sería considerar, además de la aprobación del fármaco 
para una determinada indicación, la cantidad y calidad de 
ECA con los cuales cuenta. 

En algunos casos, drogas no aprobadas para una indica-
ción pueden contar con una importante cantidad de ECA, 
algunos de buena calidad, como ocurre con el litio para el 
tratamiento de la depresión bipolar aguda. 

También puede suceder que para la recomendación de 
una línea de tratamiento no se cuente con ECA, en cuyo 
caso los lineamientos se establecerán sobre niveles de evi-
dencia más bajos.7,13-23

Abordaremos a continuación los ECA disponibles en la 
actualidad para los episodios maníacos o mixtos y para 
la depresión bipolar (DBP). Dejaremos para la próxima 
parte de este trabajo la evidencia disponible acerca de la 
monoterapia en la prevención de futuros episodios (man-
tenimiento), y la combinación de la medicación para el 
tratamiento de la manía aguda, los episodios mixtos, los 
episodios depresivos y el mantenimiento. 

Episodios maníacos o mixtos: ECA positivos en 
monoterapia con medicación de primera línea
Referencias 

En todos los trabajos se incluyeron pacientes con epi-
sodios maníacos o mixtos, sin encontrarse diferencias en 
la respuesta. Sin embargo, para los episodios mixtos se 
deben hacer algunas salvedades: existen cuatro ECA con 
quetiapina, tres de los cuales excluyeron episodios mixtos 
o cicladores rápidos, en adultos, mientras que el restan-
te, con quetiapina XR, incluye tanto episodios maníacos 
como mixtos.

En los trabajos con litio, los pacientes con manía eu-
fórica o clásica mostraron mejor respuesta que aquellos 
con ciclos rápidos o episodios mixtos; estos últimos res-
pondieron mejor al tratamiento con divalproato (cuadros 
mixtos: revisión de McElroy [1992],27 estudios comparati-
vos con divalproato: Freeman [1992]28 y Swann [1997];29 
ciclos rápidos: estudio de Dunner [1974]).30 En dos ECA, 
los pacientes con episodios mixtos mostraron mayor gra-
do de mejoría al ser tratados con divalproato que con litio 
(Freeman y col. [1992]; Swann y col. [1997]).28,29

En diferentes guías, como la canadiense (CANMAT) de 
2013, una de las más actualizadas hasta el cierre de esta 
publicación sobre TBP, todos los fármacos indicados más 
arriba para la manía aguda son propuestos como primera 
línea; para la olanzapina se requiere una monitorización 
cuidadosa debido a sus RAM metabólicas.22

Si bien para la manía con síntomas psicóticos todos los 
antipsicóticos atípicos aquí mencionados pueden ser de 
utilidad, un metanálisis (Fountoulakis, 2009)31 avala una 
mayor eficacia del aripiprazol. 

Fármaco EQZ Manía aguda Episodios 
mixtos

Depresión 
aguda Mantenimiento FF Dosis

LI 1970 (c) 1974 Oral Agudo: 0.8 – 1.0 
Crónico: 0.4 - 0.6

LMT 2003 Oral No llegar a 200 mg antes de la 6ta semana

DV 1994 (c)  2005 (ER) 2005 ER (c) Oral (DI: 750) 1 000

ARP 2002 (a) (b)
IM (2006) (e)

2004 (c ) 2008 (d)
IM (2006) (e)

2004 (c)
2008 (d) 2005  (c) (d) Oral

IM
10 - 30  h

IM (9.75-30)

OLZ 1997 (a) (b)
IM (2004) (e)

2000 (c) 2003 (d)
IM (2004) (e)

2000 (c)
2003 (d) (OFC) 2003 2004 (c) Oral

IM 
10 - 30

IM (2.5 - 10)

QTP 1997 (a) (b)
XR (2007)

2004 (c) (d)
XR (2008) (c) (d) XR 2008 (c) (d) 2006 (c) 

 XR 2008 (c)
 2008 (d)

XR 2008 (d) Oral EQZ, TBP I: 400 - 800
 DBP 300. DUP: 150 - 300

RPD 1993 (a) (b) 2003 (c)
2003 (d)

2003 (c)
2003 (d)

LP 
2009 (c) (d)

Oral
(IM  LP)

2 - 8 h
(25 - 50 x 2S)

ZPS 2001 (a) (b) 2004 (c) 2004 (c) 2009 (d) Oral 80 – 160

ASN 2009 (a) (b) 2009 (c) (d) 2009 (c) (d) Sublingual 5 – 10 (2 x d)

LRS 2010(a) 2013 ( c) (d) EQZ: 40-160/TBP: 20-120

LI, litio; LMT, lamotrigina; DV, divalproato; ARP, aripiprazol; OLZ, olanzapina; QTP, quetiapina; RPD, risperidona; ZPS, ziprasidona; ASN, asenapina; LRS, 
lurasidona; OFC, combinación olanzapina-fluoxetina; IM, intramuscular; XR, liberación extendida; TBP I, trastorno bipolar tipo I; EQZ, esquizofrenia; DBP, 
depresión bipolar; DUP, depresión unipolar; FF, forma farmacéutica; LP, liberación prolongada; ER, liberación extendida (extended release); DI, dosis de inicio

Alvano, 2015; modificado de Ketter, 2010.

Tabla 1. Fármacos para el tratamiento de primera línea del TBP aprobados por la FDA.
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De los fármacos mencionados en la Tabla 2, los NNT 
para respuesta más bajos, de acuerdo con diferentes es-
tudios, los presentan el litio y la risperidona, cada uno 
con un NNT de 4, a los cuales siguen la olanzapina y el 
aripiprazol, con un NNT de 5 cada uno.26 

Dos antipsicóticos atípicos aprobados en los últimos 
años, la asenapina (2009) y la paliperidona (9-hidroxi-ris-
peridona) de liberación prolongada (2006) se recomien-
dan en la actualidad como monoterapia de primera línea 
para el tratamiento de la manía aguda o los episodios 
mixtos en las guías CANMAT.

La asenapina presenta tres ECA, en dos de los cuales 
se la utilizó en monoterapia, y en uno como tratamiento 
combinado. Sin embargo, su administración sublingual 
(para que se disuelva debe mantenerse bajo la lengua 
durante 10 minutos, sin ingerir bebidas ni comidas du-
rante ese tiempo) puede ser una complicación para esta 
indicación. 

Por otra parte, la paliperidona de liberación prolongada 
presenta dos ECA, y por lo tanto un nivel de evidencia 1. 
Sin embargo, para diferentes autores no supera en costo-
beneficio a la risperidona, por lo menos para el tratamien-
to de la esquizofrenia (Kantrowitz y col. 2007).32 

El problema de la depresión bipolar 
Si bien escapa al objetivo de este trabajo, es importante 

considerar algunas cuestiones epidemiológicas y clínicas 
con el fin de poder conceptualizar la problemática de la 
DBP.

La depresión es la principal causa de consulta en psi-
quiatría, y en la bipolaridad se da principalmente en el 
TBP II. En un período de seguimiento de diez años, los 
pacientes con TBP II pasaron hasta tres veces más tiempo 
deprimidos que aquellos con TBP I (Judd y col. 2003).33 

En general, los datos epidemiológicos sugieren que los 
pacientes con TBP, una vez diagnosticados, pasan cerca 
de tres veces más tiempo en estados depresivos que en 
estados maníacos o hipomaníacos, sumándose a esto un 
tiempo considerable con depresión subumbral (Kupka y 
col. 2007)34 o subsindrómica caracterizada por una sig-
nificativa pérdida de funcionalidad (Altshuler y col. 2006; 
Marangell y col. 2008).35,36

Estos datos son aun mayores en el Collaborative Depres-
sion Study (CDS) del National Institute of Mental Health 
(NIMH). En 2013, la American Psychiatry Association pu-
blicó la Guía Clínica para Depresión y Trastorno Bipolar, 
en la que se dieron a conocer los principales hallazgos del 
estudio CDS. Éste fue un estudio naturalista, prospectivo, 

de seguimiento a largo plazo, en el que se evaluó, entre 
otras características, el porcentaje semanas de padeci-
miento afectivo. De 1978 a 1981, en el CDS se reclutaron 
955 pacientes que reunieron criterios diagnósticos para 
alguno de los siguientes trastornos afectivos: trastorno 
esquizoafectivo (n = 80), TBP I (n = 163), TBP II (n = 114) 
o trastorno depresivo mayor (TDM) (n = 598). Todos los 
participantes tenían de 17 a 79 años. Entre los sujetos 
con TBP se aplicaron diferentes criterios de exclusión, por 
lo que quedaron 139 pacientes con TBP I y 75 con TBP II, 
los cuales fueron seguidos durante 19 años cada uno, en 
promedio.

Los hallazgos de este estudio están en concordancia con 
lo mencionado previamente, ya que los pacientes estu-
vieron asintomáticos prácticamente la mitad del tiempo 
(TBP II: 50.6%, TBP I: 46.8%), y la otra mitad con algún 
subtipo de depresión entre TDM, distimia, y depresión 
subsindrómica (TBP II: 49.2%, TBP I: 46.9%), con algún 
episodio de hipomanía o cuadro mixto en el TBP II, o de 
hipomanía, manía o cuadro mixto en el TBP I, durante el 
tiempo restante.37,38 

De esta manera, gran parte de las personas que concu-
rren a la consulta por cuadros depresivos presentan DBP, 
las cuales habitualmente son mal diagnosticadas. Dife-
rentes trabajos revelan que el TBP II está entre los trastor-
nos psiquiátricos peor diagnosticados y tratados. El TBP II 
habitualmente comienza con un episodio depresivo; ade-
más, este tipo de episodios son los que predominan en la 
historia longitudinal de este trastorno (Vieta 2013).39 Su 
difícil diagnóstico quedó demostrado, entre otros traba-
jos, en un estudio realizado por la Asociación Nacional 
de Depresión y Enfermedad Maníaco Depresiva de los Es-
tados Unidos, en el año 2000, sobre 600 pacientes con 
TBP. En él, un 69% de los casos fue mal diagnosticado y 
más de un tercio debió esperar diez años o más antes de 
recibir un diagnóstico preciso (Hirschfeld 2003).24  

La problemática de la DBP es aun mayor si se conside-
ra que, además de su frecuencia y de ser habitualmente 
mal diagnosticada, se trata de un trastorno usualmente 
refractario a la medicación; en la actualidad sólo existen 
tres medicamentos aprobados para su tratamiento en 
agudo (Tabla 1). Este tema se hace aun más complejo 
si se considera que, en este caso, el uso de antidepresi-
vos como monoterapia no es recomendado (este aspecto 
será ampliado en la tercera parte de este trabajo).

Tradicionalmente, la DBP se considera más refractaria 
que la depresión unipolar (Kupfer y col. 2000),40 con me-
nos respuesta favorable a los tratamientos, y con el riesgo 
de presentar un viraje afectivo emergente del tratamiento 
(TEAS, del inglés treatment emergent affective switches) 
por el uso de antidepresivos, definido como aquel que 
tiene lugar hasta ocho semanas después de la remisión 
(Tohen y col. 2009).41 La definición de TEAS, para dife-
renciarla del curso natural de la enfermedad, sigue siendo 
polémica. Varios estudios requieren altos umbrales, como 
la necesidad de cumplir con los criterios completos de 
manía, aunque los umbrales menores no se exploran en 
muchos trabajos;42 sin embargo, la mayor parte de los 
prospectos de interior de envase de los antidepresivos 
refieren como advertencia tanto los episodios de manía, 
como de hipomanía o cuadros mixtos. 

Otros autores consideran que pasado el período de 
ocho semanas el tratamiento a largo plazo por antidepre-
sivos puede transformar al paciente en un ciclador rápido, 
luego de los seis meses de tratamiento (Perugi, Ghaemi, 
Akiskal, 2006).43 

Fármaco Manía aguda 

LI 18*

DV 9

OLZ 8*

ARP 5*

RPD 5*

QTP 4

ZPS 3

ASN 3

PLPER 2

LI, litio; DV, divalproato; OLZ, olanzapina; ARP, aripiprazol; RPD, 
risperidona; QTP, quetiapina; ZPS, ziprasidona; ASN, asenapina; PLPER, 
paliperidona. 
* NNT más bajos para respuesta en manía aguda (véase texto).
                                                                                                                                                     
Alvano, 2015; modificado de Keck, Mc Elroy, 2009.

Tabla 2. Episodios maníacos o mixtos: ECA positivos en monoterapia con 
medicación de primera línea.
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En relación con estos hechos, se debe considerar la 
advertencia sobre el uso de antidepresivos en los niños, 
adolescentes y adultos jóvenes, que ha sido emitido por 
la FDA en 2004 (advertencia realizada para pacientes pe-
diátricos) y 2006 (ampliación de la advertencia para los 
adultos jóvenes de 18 a 24 años), debido a informes de 
diferentes ECA a corto plazo (24 estudios con niños y 
adolescentes en los que se evaluaron nueve antidepresi-
vos en más de 4 400 pacientes, y 295 trabajos en adultos 
en los que se utilizaron 11 antidepresivos y participaron 
más de 77 000 sujetos) que informaron mayor núme-
ro de casos de suicidio por el uso de antidepresivos, en 
comparación con placebo. Por otra parte, los estudios no 
mostraron un aumento en el riesgo de suicidio en adultos 
más allá de los 24 años, con una reducción de dicho ries-
go, en comparación con placebo, en adultos mayores de  
65 años (León 2007).44 

Si bien esta advertencia ha sido discutida por diferentes 
autores, se sigue manteniendo en los prospectos de inte-
rior de envase de todos los antidepresivos.2

Este mayor riesgo en niños y adolescentes se ha rela-
cionado con el hecho que gran parte de los pacientes 
depresivos de este grupo etario, son sujetos bipolares que 
debutan con un episodio depresivo y progresan luego ha-
cia el TBP. Aproximadamente el 50% de los prepúberes, 
el 40% de los adolescentes y adultos jóvenes, y entre el 
10% y el 20% de los mayores de 30 años, en los cuales 
se ha diagnosticado depresión unipolar (DUP), pueden 
evolucionar en el futuro a un cuadro de hipomanía o de 
manía, constituyéndose así en cuadros de DBP (Ghaemi, 
2008; Ketter, 2010).45,46 

Algo similar ocurrió con los pacientes diagnosticados 
con TDM en el estudio CDS. Al término del ensayo, 
aproximadamente uno de cada cinco pacientes con diag-
nóstico de TDM de acuerdo con los criterios establecidos 
en la cuarta edición revisada del Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM IV TR, del 
inglés Diagnostic and Statistical Manual of Mental Di-
sorders) en la admisión, fueron finalmente reclasificados 
como con TBP luego del seguimiento de un año.47

Tomando estos aspectos, diferentes autores han con-
siderado distintos enfoques del denominado “espectro 
bipolar”, en el que se incluían, entre otros criterios, aque-
llos pacientes que se presentaban con al menos un epi-
sodio depresivo mayor (unipolar), sin episodios previos de 
hipomanía o de manía espontáneos, pero con rasgos de 
bipolaridad, y que frecuentemente podían evolucionar a 
una bipolaridad según los criterios del DSM IV TR, al pre-
sentar un cuadro de hipomanía o de manía. En esta línea, 
entre otros, cabe mencionar el espectro de Hagop Akis-
kal (2002),48 que ha proporcionado diferentes subtipos 
de la enfermedad bipolar, y el de Nassir Gahemi y cola-
boradores (2002).49 Este último permite, principalmente, 
captar muchos pacientes etiquetados inicialmente como 
depresivos unipolares, pero con una alta probabilidad de 
presentar bipolaridad según las pautas convencionales 
(Ghaemi, 2006; 2008),50,51 ya que se incluyen entre sus 
criterios distintas variables que, prospectivamente, han 
sido asociadas con subsecuentes episodios de manía o 
de hipomanía en muestras diagnosticadas como TDM 
(unipolar). 

Entre estas variables, las que más se han replicado son 
consideradas los factores predictivos más firmes, en la ac-
tualidad, de progresión de la DUP a TBP e incluyen los 
síntomas psicóticos replicados en cinco estudios (Akiskal 
y col. [1983], Fiedorowicz y col. [2011], Goldberg y col. 

[2001], Strober y Carlson [1982], Strobel y col. [1993]); 
dos variables replicadas en cuatro trabajos: la edad de 
inicio temprana (Akiskal y col. [1983], Angst y col. [2005], 
Beesdo y col. [2009], Fiedorowicz y col. [2011]), y los ante-
cedentes familiares de manía (Akiskal y col. [1983], Angst 
y col. [2005], Fiedorowicz y col. [2011], Strober y Carlson 
[1982]), y una variable relacionada con la anterior, repli-
cada en tres estudios, que son los antecedentes familiares 
de trastornos del estado de ánimo (Akiskal y col. [1983], 
Geller y col. [1994], Strober y Carlson [1982]).47 

En conclusión, la DBP es la forma más frecuente de pre-
sentación del TBP, y es habitualmente mal diagnosticada 
como DUP, riesgo que lleva implícito el uso de antidepre-
sivos como monoterapia, lo que empeora el curso clínico 
de la enfermedad. Aun frente a un diagnóstico correcto, 
la enfermedad es frecuentemente refractaria y tan sólo se 
cuenta con tres medicamentos aprobados para su trata-
miento. En este sentido, es importante considerar otras 
alternativas terapéuticas, como las combinaciones de me-
dicamentos con evidencia sustentable, que han demos-
trado mayor eficacia que la monoterapia, ser seguras y 
bien toleradas (tema que abordaremos en la tercera parte 
de este trabajo), y la medicación no aprobada, con alto 
nivel de evidencia, que ha demostrando alta eficacia y 
buena tolerabilidad (con un seguimiento correcto de sus 
RAM), como es el caso del litio. 

DBP aguda: ECA en monoterapia con medicación 
de primera línea
Quetiapina 

La quetiapina es el antipsicótico del cual se dispone de 
datos más sólidos para la DBP.52 Su eficacia ha sido de-
mostrada en cinco ECA que emplearon la droga como 
monoterapia en adultos, con dosis de 300 y 600 mg/día. 
En cuatro de ellos se utilizó la formulación de liberación 
inmediata. Los dos primeros, con los cuales se obtuvo 
la aprobación de la FDA, fueron denominados BOLDER 
I (por BipOLar DEpRession; Calabrese y col. 2005)53 y 
BOLDER II (Thase 2006),54 los cuales fueron seguidos por 
el EMBOLDEN I (Efficacy of Monotherapy SEROQUEL in 
BipOLar DEpressioN; Young 2010)55 y el EMBOLDEN II 
(McElroy 2010).56 El quinto trabajo se realizó con la for-
mulación de liberación prolongada (quetiapina XR [Sup-
pes 2010]).57 En dos de estos estudios se utilizó un grupo 
de comparación para evaluar la sensibilidad del ensayo, 
en el EMBOLDEN I se utilizó el litio, mientras que en el 
EMBOLDEN II, la paroxetina.

Fármaco DBP aguda
QTP 5 (aprobación FDA)

LI 10*
LMT 2/-4 
DV 4*  

OLZ 2/-1**
ARP -2
ZPS -2

LRS aprobación FDA DBPI (aguda) 2013 en monoterapia (1 ECA)  
o tratamiento coadyuvante (1 ECA)

QTP, quetiapina; LI, litio; LMT, lamotrigina; DV, divalproato; OLZ, 
olanzapina; ARP, aripiprazol; ZPS, ziprasidona; LRS, lurasidona.
*ECA con tamaño de muestra (n) pequeño para DV, y en 8 de los 10 
realizados para LI.
**ECA referentes a OLZ monoterapia, no a la combinación con fluoxetina 
(OFC), que cuenta con la aprobación de la FDA.
La cantidad de ECA varía según su calidad y, en la mayoría de los casos, 
son más que aquellos seleccionados por la FDA para su aprobación.
Véase en el texto los NNT para respuesta más bajos para depresión 
bipolar (DBP) aguda.
Alvano, 2015; modificado de Keck. Mc Elroy, 2009.

Tabla 3. DBP aguda: ECA en monoterapia con medicación de primera línea.
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En los dos primeros ECA de ocho semanas de duración, 
con idéntico diseño, la quetiapina demostró eficacia en la 
DBP, tanto para el TBP I, como para el TBP II, separándose del 
placebo y mejorando los ítems en la Montgomery-Asberg 
Depression Rating Scale (MADRS), incluidos aquellos con-
siderados centrales en la depresión.52 La dosis de 600 mg 
no demostró beneficio con respecto a la de 300 mg, 
lo cual es importante para disminuir las RAM, como la 
sedación, hecho que requiere además titular la dosis, au-
mentándola lentamente en los primeros cuatro días.58

En los estudios EMBOLDEN I55 y II,56 la quetiapina tam-
bién muestra una diferencia estadísticamente significativa 
separándose del placebo, y lograr importantes tasas de 
“respuesta” con ambas dosis (300 y 600 mg). Por otra 
parte, si bien la “remisión” se logró con ambas dosis en 
el EMBOLDEN I, la tasa fue significativamente mayor con 
600 mg en el EMBOLDEN II. En ambos estudios el com-
parador no se separó del placebo, pero se debe tener en 
cuenta que se utilizaron en concentraciones no terapéu-
ticas para episodios agudos (litemia de 0.6 mEq/l, en el  
EMBOLDEN I) o en la mínima dosis terapéutica (paroxeti-
na 20 mg, en el EMBOLDEN II), lo que según los diferentes 
autores se realizó para promover en los estudios el efec-
to de la quetiapina.52,59 En ambos trabajos, el subgrupo 
de pacientes con ciclos rápidos no demostró una mejoría 
significativa con ninguna de las drogas administradas.60 

Más allá de esto, en estos estudios la evidencia a favor 
de la quetiapina es robusta, demostrando su eficacia en 
la DBP. Young presentó en 2010 un análisis combinado 
de los datos de los cuatro estudios,55 donde la quetiapina 
en dosis de 300 y 600 mg/día se asoció con mayores me-
jorías, estadísticamente significativas, en la puntuación 
total en la MADRS, en comparación con el placebo. Tales 
mejorías comenzaron en la semana uno y continuaron 
hasta la semana ocho, con tasas de respuesta y de re-
misión también significativamente mayores que las ob-
tenidas con el placebo. Las mejorías se registraron en los 
síntomas depresivos centrales, como tristeza informada, 
anhedonia, pensamientos negativos y tendencias suici-
das, así como en los síntomas de ansiedad.

Por otra parte, un ECA de ocho semanas con quetiapina 
XR en pacientes con DBP I y II57 mostró una mejoría sig-
nificativamente mayor en la puntuación total de la escala 
MADRS en comparación con placebo (nivel de evidencia 
2 o B). Algunos autores han asociado la respuesta antide-
presiva de la quetiapina con la inhibición del trasportador 
de noradrenalina, por parte de su principal metabolito: la 
norquetiapina (Jensen y col. 2008).61,62 

Dada su evidencia reiterada, la quetiapina se presenta 
con el grado más alto de evidencia, y como primera línea 
de recomendación en todas las guías. Así, en las guías de 
2010 de la WFSBP para DBP, la quetiapina en conjunto, 
sin hacer diferenciación entre liberación inmediata y libe-
ración prolongada, se coloca con categoría de evidencia 
A y grado de recomendación 1, tanto para DBP-I como 
para DBP-II. En el apartado de DBP-I y DBP-II de las guías 
CANMAT 2009, la quetiapina de liberación inmediata 
figura con nivel de evidencia 1, y primera línea de reco-
mendación tanto para DBP-I como DBP-II, mientras que la 
quetiapina XR aparece con nivel de evidencia 2, por pre-
sentar sólo un ECA,63 y se recomienda como primera línea 
solo en la DBP-I. En las guías CANMAT 2013 se presenta 
la quetiapina de liberación inmediata con nivel de eviden-
cia 1, mientras que la quetiapina XR aparece con nivel de 
evidencia 2, con el ECA completo de ocho semanas de 
duración y ambas formulaciones como primera línea de 
tratamiento, tanto para la DBP-I como para la DBP-II.7,22,42 

Litio 
El litio está considerado como primera línea de trata-

miento para la DBP aguda por diferentes autores (Camp-
ton y Nemeroff 2000).59 

Los ECA que mostraron la eficacia del litio en la DBP son 
los de Baron y col. (1975), Donnelly y col. (1978), Fieve y 
col. (1968), Goodwin y col. (1969 y 1972), Greenspan y 
col. (1970), Mendels (1975) y Noyes y col. (1974). Estos 
estudios, en su mayoría, fueron con un tamaño de mues-
tra (n) pequeño. La mayor muestra fue de 40 pacientes 
(Goodwin y col. 1972).59 En estos trabajos se incluyeron 
pacientes con TBP I y TBP II, y se encontró que el litio fue 
superior al placebo en la DBP aguda (Zomberg y Pope 
[1993]). En un análisis de cinco de estos estudios, Zom-
berg y Pope (1993) distinguieron una inequívoca respues-
ta al litio en pacientes que tenían una mejoría parcial en la 
DBP. Los autores encontraron que el 36% de los pacien-
tes tuvo una respuesta completa, mientras que el 79% 
tuvo, por lo menos, una respuesta parcial.64 

Resultados similares fueron encontrados por Goodwin 
y Jamison (1990), quienes analizaron los ECA que habían 
sido completados en la DBP y observaron que el 79% de 
los pacientes tuvo respuesta, completa o parcial.59 

Dos de los ECA arriba mencionados (Goodwin [1972] 
y Mendels [1975]) se utilizaron para comparar la eficacia 
del litio en DUP y DBP. En ellos, el litio demostró una me-
joría significativa en la mayoría de los pacientes con DBP 
aguda, con una respuesta promedio del 68%. Si bien esta 
respuesta es similar al rango que se puede esperar con los 
antidepresivos en la DUP (50% al 70%-75%) es más alta 
que el 51% del rango de eficacia esperable para el litio en 
la DUP (El-Mallakh, 1996; Gahemi 2006).2,65,66 

Además de los ocho ECA citados, la eficacia del litio 
también fue demostrada en dos estudios en los cuales se 
agregó paroxetina a estabilizadores del estado de ánimo 
para el tratamiento de la DBP (Nemeroff y col. [2001] y 
Young y col. [2000]). El trabajo de Nemeroff y col. ha sido 
de relevancia para conocer la litemia terapéutica en la 
DBP aguda. En dicho estudio se encontró que los pacien-
tes que recibieron litio, con una concentración plasmática 
de 0.8 mEq/l, no mostraron beneficio antidepresivo con 
el agregado de paroxetina o imipramina, en comparación 
con placebo. En contraste, los pacientes que recibieron 
litio en concentraciones menores o iguales a 0.8 mEq/l 
mostraron un beneficio antidepresivo significativo con 
la adición de paroxetina, en comparación con aquellos 
a los que se les agregaba placebo. Estos datos confirman 
que la litemia para el tratamiento de la DBP aguda debe 
ser de 0.8 mEq/l,64 la cual luego se puede disminuir a  
0.5 mEq/l para el mantenimiento del TBP I, o a 0.6 mEq/l 
en el caso del TBP II (Ghaemi 2008),67,68 a los fines de dis-
minuir las RAM y los posibles efectos tóxicos, aunque para 
evitar tales efectos también hace falta una monitorización 
permanente de la litemia y otros estudios de laboratorio 
y clínicos, antes del tratamiento con litio y durante éste. 
En otro orden, se debe tener en cuenta que el litio, como 
veremos en la tercera parte de este trabajo, previene más 
sobre nuevos episodios de manía, que sobre nuevos epi-
sodios de depresión.23 

Las guías de 2010 de la WFSBP para la DBP aguda42 
cuestionan la metodología de la mayoría de los ECA 
mencionados (Grunze 2003),69 y priorizan el estudio  
EMBOLDEN I,55 que evalúa la eficacia de la quetiapina 
frente al placebo, con una rama con litio como compa-
rador interno, donde el litio no se separa del placebo. De 
esta manera, en estas guías el litio se coloca con un nivel 
de evidencia D (resultados incongruentes), y un grado 
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de recomendación 5 (el más bajo).42 Sin embargo, como 
mencionamos previamente, en el estudio de Young y col. 
de 2010, el promedio de litemia fue de 0.6 mEq/l; según 
diferentes autores, este estudio fue realizado para pro-
mover en el efecto de la quetiapina.52,59 

En las mismas guías se hace referencia a que si se con-
sidera el trabajo de Nemeroff y col. de 2001, el nivel de 
evidencia debería ser B (lo cual significa por lo menos un 
ECA mostrando superioridad al placebo), y el grado de 
recomendación, 3. 

En las guías CANMAT, el nivel de evidencia, y el grado 
de recomendación del litio son los siguientes: en las guías 
de 2005,20 para la DBP-I aguda, el nivel de evidencia para 
litio era 1, y el grado de recomendación, primera línea. 
Mientras que en la DBP-II aguda, el nivel de evidencia 
fue 3, y el grado de recomendación, psegunda línea (ya 
que no existía, hasta ese momento, evidencia suficiente 
para la primera línea). En la actualización de las guías 
CANMAT de 2007,21 2009,7 y 2013,22 se mantienen los 
mismos parámetros, salvo que en las de 2009 y 2013 se 
incorpora la quetiapina como primera línea para la DBP-II 
aguda.

El litio presenta el beneficio adicional de ser el psico-
fármaco que muestra la mayor evidencia en disminuir el 
riesgo de mortalidad por suicidio entre los pacientes con 
TBP, tema que desarrollaremos en la tercera parte de este 
trabajo (Ghaemi 2008; Cipriani y col. 2005; Angst y col. 
2002; Baldessarini y col. 2006).51,70-72 

 
Lamotrigina 

En 2003, la lamotrigina fue aprobada por la FDA para su 
uso en el tratamiento de mantenimiento del TBP I, para 
demorar el tiempo de recurrencia de nuevos episodios,73 
ya que demostró por medio de dos ECA (Bowden y col. 
2003; Calabrese y col. 2003),74,75 y por lo tanto con nivel 
de evidencia A, su alta eficacia para prevenir nuevos epi-
sodios depresivos. Por esta razón, el fármaco se presenta 
como primera línea de recomendación para esta indica-
ción en las diferentes guías de tratamiento (CANMAT 
2013, WFSBP 2013),22,23 aspecto que desarrollaremos en 
la tercera parte de este trabajo.

Sin embargo, en el caso de la DBP aguda, la droga ha 
demostrado eficacia en algunos ECA, pero no en otros. 

Para replicar y extender los hallazgos de los estudios 
abiertos prospectivos preliminares, que sugieren modera-
da a marcada eficacia en la depresión bipolar, se comple-
taron diferentes ECA (Calabrese y col. 1999b).76 

Desde mediados de la década de 1990, se realizaron 
cinco estudios con lamotrigina en monoterapia de grupos 
paralelos controlados (Calabrese y col. 2008),77 un meta-
nálisis (Geddes y col. 2009)78 y un trabajo en depresión 
resistente79 han buscado la eficacia de la lamotrigina en 
la DBP aguda (Frye y col. 2000).79 

El primer estudio de estas series evaluó la eficacia y se-
guridad de dos dosis de lamotrigina, en comparación con 
placebo, en el tratamiento agudo del episodio depresi-
vo mayor en 195 pacientes con TBP I (Calabrese y col. 
1999b).80 Pacientes ambulatorios recibieron lamotrigina 
(50 o 200 mg/día) o placebo como monoterapia por siete 
semanas. Los participantes fueron evaluados a los cuatro 
días, y luego semanalmente mediante diferentes esca-
las, incluyendo la Hamilton Rating Scale for Depression  
(Ham-D), la MADRS, la escala de evaluación para manía 
(Mania Rating Scale [MRS]) y la escala clínica de impre-
sión global (Clinical Global Impression Scale [CGI-S]). En 
dosis de 200 mg/día la lamotrigina demostró eficacia an-

tidepresiva significativa en la MADRS y en la CGI-S, en 
comparación con placebo. Sin embargo, no se separó 
completamente del placebo en la escala Ham-D (sólo se 
separó en el ítem 1), la cual fue elegida como la principal 
medida de resultados.

Además de ese estudio existen cuatro trabajos aleatori-
zados, de grupos paralelos, de lamotrigina en monotera-
pia frente a placebo, en los cuales el fármaco no se dife-
renció del placebo, probablemente por la alta respuesta a 
éste (40%-50%) (Calabrese y col. 2008).77

Para aclarar los efectos de la lamotrigina en la depresión 
bipolar aguda, Geddes y col. (2009)78 condujeron un me-
tanálisis de cinco trabajos aleatorizados controlados, con 
datos de 1 072 participantes, que compararon lamotrigi-
na con placebo. El análisis mostró que respondieron más 
pacientes tratados con lamotrigina que con placebo, de 
acuerdo con los puntajes en las escalas, Ham-D y MADRS. 
Sin embargo, la ventaja de la lamotrigina sobre el placebo 
fue mayor en los individuos más gravemente deprimidos, 
con una puntuación en la escala de Ham-D mayor de 24.

El estudio controlado con placebo en pacientes con de-
presión resistente, cicladores rápidos, se publicó en el año 
2000 (Frye y col. 2000).79 En él se muestra una mejoría 
significativa en el tratamiento de la depresión refractaria 
con lamotrigina, en comparación con placebo o con ga-
bapentín.

Sobre la base de la evidencia mencionada y su excelente 
tolerabilidad cuando se la utiliza con la titulación correc-
ta y en las dosis aprobadas, las guías CANMAT y de la 
Sociedad Internacional para los Trastornos Bipolares (In-
ternational Society for Bipolar Disorders [ISBD]) de 2013, 
últimas disponibles que abordan el tema del tratamiento 
agudo de la DBP (además del tratamiento del resto de los 
episodios y las fases de este trastorno) colocan a la lamo-
trigina como primera elección para el tratamiento agudo 
de la DBP tipo I y de segunda elección para el tratamiento 
agudo de la DBP tipo II.22

Más allá de estos resultados como monoterapia en la 
depresión aguda, la lamotrigina presenta el nivel más alto 
de evidencia para la prevención de nuevos episodios de-
presivos (Bowden y col. 2003; Calabrese y col. 2003),74,75 
y es una opción segura y sumamente eficaz al ser com-
binada con litio en el tratamiento de diferentes fases 
del TBP (Vieta 2013; Ketter 2010; Kemp y Van der Loos 
2013),52,73,81 incluyendo la DBP aguda (Van der Loos y col. 
2009),82 temas que desarrollaremos en la tercera parte de 
este trabajo.

Divalproato 
Cuatro pequeños ECA evaluaron la eficacia del dival-

proato o del divalproato ER en la DBP I o II (Sachs y col. 
2002; Davis y col. 2005; Ghaemi y col. 2007; Muzina y 
col. 2008),83-86 todos ellos con un tamaño de la muestra 
(n) muy pequeño (la mayor muestra fue para el estudio 
de Muzina y col.,86 que incluyó 54 pacientes. De estos 
trabajos, solamente dos fueron publicados completos 
(Davis y col. 2005; Ghaemi y col. 2007),84,85 por lo tanto, 
la metodología de los otros dos ha sido difícil de evaluar. 
Dos metanálisis de estos cuatro trabajos, con un total de 
142 pacientes (Bond 2010; Smith 2010),87,88 concluyeron 
que el divalproato era más efectivo que el placebo para 
el tratamiento de la DBP; sin embargo, la fuerza de las 
conclusiones está limitada por el tamaño de la muestra. 
Por lo tanto, más allá de que cuatro ECA equivalen a un 
nivel de evidencia A, dado el limitado tamaño muestral y 
la falta de evaluación en la metodología de dos trabajos 
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de esos cuatro, en las guías CANMAT de 2013,22 el dival-
proato se coloca como segunda línea para el tratamiento 
de la DBP-I y la DBP-II. 

Monoterapia con olanzapina
Hay tres grandes ECA que han estudiado la eficacia de 

la olanzapina como monoterapia en el tratamiento de la 
DBP. Dos de ellos mostraron un moderado efecto anti-
depresivo, aunque el fármaco se separa estadísticamente 
del placebo (Tohen y col. 2003; 2012),89,90 y un tercer es-
tudio presenta evidencia negativa, ya que la droga no se 
separó del placebo (Katagiri 2013).91 Este último no está 
incluido en las últimas guías debido a que fue publicado 
posteriormente.

El estudio de Tohen y col. de 200389 fue uno de los con-
siderados para la aprobación por la FDA de la combina-
ción fija olanzapina-fluoxetina en la DBP; el otro fue el de 
Brown y col. de 2006.92 

Si bien la combinación de medicación la abordaremos 
en la tercera parte de este trabajo, cabe destacar que los 
resultados de la combinación olanzapina-fluoxetina fue-
ron superiores y más específicos sobre los criterios centra-
les de la depresión que la monoterapia con olanzapina, 
consecuencias que llevaron a su aprobación por la FDA, 
a diferencia de la monoterapia que no ha sido aprobada 
para la DBP. 

En el trabajo de Tohem de 2003,89 en el que los pacien-
tes fueron asignados aleatoriamente a tres grupos para 
recibir placebo, olanzapina u olanzapina-fluoxetina, el 
tamaño del efecto terapéutico de la combinación olanza-
pina-fluoxetina, en la escala MADRS, a partir de la cuar-
ta semana, fue el doble del obtenido para la olanzapina 
como monoterapia. Por otra parte, la monoterapia con 
olanzapina, a diferencia de la olanzapina-fluoxetina, no 
actuó sobre los ítems principales de la depresión, como la 
tristeza y la anhedonia.

Al igual que en el anterior, en el trabajo de Tohen de 
2012,90 la magnitud del beneficio de la monoterapia con 
olanzapina fue sólo modestamente mayor que la del 
placebo, mientras que la incidencia de RAM, principal-
mente los cambios metabólicos, fue significativamente 
alta. En el tercer trabajo (Katagiri 2013),91 la monoterapia 
con olanzapina también muestra una alta incidencia de 
efectos adversos, además de no diferenciarse estadística-
mente del placebo, en los rangos respuesta, remisión o 
recuperación. De esta forma, más allá de que existan dos 
ECA positivos, al existir un estudio negativo, y a falta de 
metanálisis de los diferentes estudios que muestren supe-
rioridad con placebo, la monoterapia con olanzapina no 
tiene nivel de evidencia 1 o A para esta indicación, en las 
guías de la WFSBP de 2010, para la DBP aguda.42

De acuerdo con estos datos, en las guías CANMAT de 
2013 la monoterapia con olanzapina sigue siendo reco-
mendada como tercera línea de opción, dado que en re-
lación con el placebo, la magnitud del beneficio fue sólo 
modestamente mayor (Tohen 2003; 2012),89,90 la eficacia 
en relación con el placebo no se explica por cambios en 
los síntomas cardinales de la depresión (Tohen 2003; me-
tanálisis de Cruz y col. 2010),89,93 y presentó una alta inci-
dencia de RAM (Tohen 2012 y ECA de  Katagiri 2013).90,91  

Aripiprazol y ziprazidona  
Ambas drogas presentaron evidencia negativa en la 

DBP a partir de dos ECA de cada una.94-96 Es importante 
recordar que el termino evidencia negativa significa que 
la mayoría de los estudios realizados (ECA o estudios 

exploratorios) no muestran superioridad con respecto 
al placebo o que la eficacia fue inferior al comparador 
activo. Este término hay que diferenciarlo del de falta 
de evidencia o de pruebas, que significa que se carece 
de estudios adecuados que demuestren eficacia o falta 
de eficacia.42

Lurasidona 
En 2013, la lurasidona fue aprobada por la FDA para 

el tratamiento de la DBP-I, tanto en monoterapia, como 
para el tratamiento coadyuvante con litio o divalproato. 

La eficacia de la lurasidona como monoterapia se es-
tableció por medio de un ECA de seis semanas, en pa-
cientes adultos (nivel de evidencia 2 o B), al igual que 
el tratamiento coadyuvante con litio o divalproato, que 
también fue establecido con un ECA de seis semanas en 
pacientes adultos (por lo tanto, también con nivel de evi-
dencia 2 o B).

La eficacia de la lurasidona en el tratamiento de la 
manía asociada con el TBP o para su uso a largo plazo, es 
decir por más de seis semanas, no se ha establecido en 
estudios controlados.

El ECA con placebo, como monoterapia, se realizó con 
485 pacientes que cumplían los criterios del DSM-IV-TR 
para los episodios depresivos asociados con el TBP I, con 
ciclos rápidos o sin ellos, y sin características psicóticas. 
Los pacientes fueron asignados al azar a uno de dos ran-
gos de dosis flexible de lurasidona (20 a 60 mg/día u 80 a 
120 mg/día) o a placebo. La principal escala que se utilizó 
fue la MADRS y, secundariamente, la escala de Impresión 
Clínica Global de Gravedad Bipolar (CGI-BP-G). Para am-
bos grupos de dosis, la lurasidona fue superior al placebo 
en la reducción de las puntuaciones en las escalas MADRS 
y CGI-BP-G en la semana 6. El rango de dosis alta (de 80 
a 120 mg por día) no proporcionó eficacia adicional, en 
promedio, en comparación con el rango de dosis baja (20 
a 60 mg por día).

La eficacia de la lurasidona como tratamiento coadyu-
vante del litio o del divalproato se estableció en un ECA 
de seis semanas, con 340 pacientes que permanecieron 
sintomáticos después del tratamiento con litio o dival-
proato. Los pacientes se asignaron al azar a recibir una 
dosis flexible de lurasidona de 20 a 120 mg/día o pla-
cebo. Las principales escalas que se utilizaron fueron la 
MADRS y, secundariamente, la CGI-BP-S. La lurasidona 
fue superior al placebo en la reducción de la puntuación 
en las escalas MADRS y CGI-BP-S en la semana 6, como 
tratamiento coadyuvante del litio o del divalproato.

Hasta el momento, este fármaco no ofrece mayores 
beneficios a los que ya existen, ya que presenta un ni-
vel de evidencia 2 o B como monoterapia (por presentar 
un solo ECA) y un nivel de evidencia 2 o B en la terapia 
coadyuvante con litio o divalproato, donde también pre-
senta un solo ECA. Por otra parte, tampoco ofrece mayo-
res ventajas en las interacciones medicamentosas (es un 
inhibidor de la CYP 3A4), ni en las RAM, ya que entre las 
más comunes se ha informado acatisia, trastornos extra-
piramidales y somnolencia. Quizás uno de sus principales 
beneficios es que, según algunos informes, presenta una 
menor incidencia en el aumento de peso.97 Se debe tener 
presente que el fármaco debe ser ingerido con las comi-
das, con un mínimo de 350 calorías para que tenga una 
absorción completa. 

Las guías CANMAT de 201322 ubican la lurasidona, tan-
to como monoterapia como en el tratamiento coadyu-
vante con litio o divalproato de la DBP-I, con una reco-
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mendación de segunda línea; sin embargo, en el futuro 
pueden existir nuevas evidencias que permitan reposicio-
nar esta droga.98 

De los fármacos mencionados en la Tabla 3, los NNT 
para respuesta más bajos, según diferentes estudios, los 
presentan el litio, con un NNT de 3; la combinación olan-
zapina más fluoxetina, que desarrollaremos en la tercera 
parte de este trabajo, con un NNT de 4; la lurasidona, con 
un NNT de 5, y la quetiapina, con un NNT de 6.11

Conclusiones
La medicina basada en la evidencia es de central im-

portancia, tanto para la aprobación de un fármaco como 
para su seguimiento durante la farmacovigilancia. En 
terapéutica adquiere una importancia central para deli-
near las guías de tratamiento de los diferentes trastor-
nos, como el TBP. En general, las guías de tratamiento se 

basan en fármacos aprobados por entidades reguldoras. 
Si bien en esta revisión hemos hecho referencia a la can-
tidad y calidad de los diferentes ECA, y a la eficacia que 
presentan los fármacos utilizados en el tratamiento de la 
manía aguda, los episodios mixtos y la DBP, conocer y 
comprender los diferentes estudios nos permite, además, 
obtener conclusiones sobe las dosis utilizadas y las prin-
cipales RAM e interacciones medicamentosas, temas no 
desarrollados en este artículo pero de central importancia 
al momento del enfoque farmacológico.

En la tercera parte de este trabajo abordaremos, con 
iguales criterios que los empleados en este artículo, los 
ECA de los fármacos utilizados como monoterapia para 
la prevención de futuros episodios en el TBP (manteni-
miento) y los niveles de evidencia existentes para la com-
binación de medicación en la manía aguda, los episodios 
mixtos y la DBP, y en el mantenimiento del TBP.
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Eficácia do isômero simples 
escitalopram nos pacientes com 
depressão maior

Journal of Clinical Psychiatry 63:331-336, 2002

Omaha, EE.U.U.
A quiralidade dos compostos químicos é um método para 

melhorar sua atividade farmacológica. Isso ocorre porque 
um isômero pode ser mais potente e seletivo que outro 
e, portanto, que o composto racêmico. O isômero inativo 
pode diminuir a resposta do ativo, já que se trata de uma 
mistura.

O escitalopram é o S-enantiômero do citalopram, 
um inibidor seletivo da receptação de serotonina (ISRS) 
recomendado para o tratamento de primeira linha da 
depressão maior, do transtorno do pânico, transtorno 
disfórico pré-menstrual e transtorno obsessivo-compulsivo. 
Dados consistentes indicam que o escitalopram é 
responsável pela eficácia terapêutica do composto 
racêmico citalopram. Assim, o escitalopram tem potência 
mais de 100 vezes maior que seu estereoisômero, o 
R-citalopram.

Por esse motivo, acredita-se que o escitalopram 
apresente diversas vantagens sobre o citalopram. Uma 
delas seria sua maior potência, de pelo menos o dobro que 
a de seu composto racêmico. Por outro lado, se alguns 
dos efeitos adversos do citalopram fossem atribuíveis 
ao R-enantiômero, poder-se-ia evitá-los com o uso do 
S-enantiômero puro. Neste estudo, os autores avaliaram 
a segurança e a eficácia do escitalopram, em comparação 
com o citalopram e com o placebo, em pacientes 
ambulatoriais com transtorno depressivo maior.

Desenvolveu-se um estudo clínico randomizado com 
grupos paralelos, duplo-cego e controlado com placebo 
que incluiu 35 centros de saúde dos Estados Unidos. 
Foram incluídos homens e mulheres com idade entre 18 
e 65 anos e diagnóstico de transtorno depressivo maior, 
de acordo com os critérios do DSM-IV. Os critérios de 
inclusão incluíam duração de pelo menos quatro semanas 
do transtorno, pontuação mínima de 22 na escala MADRS 
(Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale) e pontuação 
mínima de 2 no item 1 da escala HAM-D (Hamilton Rating 
Scale for Depression).

Os critérios de exclusão foram: presença de transtornos 
do eixo I do DSM-IV diferentes da depressão, transtorno 
de personalidade, antecedente de abuso de substâncias, 
tentativa de suicídio no último ano ou ideação suicida 
ativa, gravidez ou lactação. Mulheres em idade fértil 
foram incluídas desde que fizessem uso de métodos 
contraceptivos seguros. A única medicação psicotrópica 
concomitante permitida foi o zolpidem para insônia.

Os indivíduos selecionados ingressaram em um período 
de uma semana na qual receberam apenas placebo. A 
seguir, eles foram randomizados para receber tratamento 
durante oito semanas com placebo, escitalopram 10 mg/dia, 
escitalopram 20 mg/dia ou citalopram 40 mg/dia.

As consultas clínicas realizadas para avaliar a eficácia e a 
segurança ocorreram nas semanas 1, 2, 4, 6 e 8. Em cada 
consulta foram avaliados os sinais vitais, o peso corporal 
e os eventos adversos. Avaliaram-se ainda as escalas 
MADRS, HAM-D, CGI-I e CGI-S (Clinical Global Impressions 
Improvement and Severity). Nas semanas 1 e 8, foram 
também mensurados a escala HAM-A (Hamilton Rating 
Scale for Anxiety), o QOL (Quality of Life Questionnaire), o 
exame físico e os exames laboratoriais.

A principal variável analisada foi a modificação da 
pontuação total da escala MADRS entre o início do estudo 
e a semana 8. Como objetivos secundários, foram avaliadas 
as modificações parciais nas pontuações da escala MADRS 
entre o início do estudo e as semanas 1, 2, 4 e 6, além das 
modificações nas pontuações das escalas HAM-D, CGI-S e 
CGI-I entre o início do estudo e todas as consultas. Foram 
também estudadas as variações nas pontuações do item 
“humor depressivo” da escala HAM-D entre o início do 
estudo e as semanas 1, 2, 4, 6 e 8 e as modificações nas 
escalas HAM-A e QOL entre o início e o fim do estudo.

A eficácia foi avaliada de acordo com a intenção de 
tratar, o que incluiu todos os pacientes que receberam 
pelo menos uma dose da medicação durante a fase de 
tratamento ativo e que possuíam pelo menos uma avaliação 
da escala MADRS, além da basal. O grupo escitalopram 
10 mg/dia foi composto de 118 pacientes; o grupo 
escitalopram 20 mg/dia, de 123 participantes; o grupo 
citalopram 40 mg/dia somou 125 pacientes; e o grupo 
placebo, 119 pacientes. A população total que compôs o 
estudo era formada por pacientes com sintomas depressivos 
de moderados a graves.

No fim do estudo, constatou-se que as reduções das 
pontuações das escalas MADRS, HAM-D, CGI-S, CGI-I e do 
item “humor depressivo” da escala HAM-D foram maiores 
nos grupos de tratamento ativo do que no grupo placebo. 
As variações médias observadas na escala MADRS foram de 
-9.4, -12.8, -13.9 e -12.0 nos grupos placebo, escitalopram 
10 mg/dia, escitalopram 20 mg/dia e citalopram 40 mg/dia, 
respectivamente. Em contrapartida, as variações  
médias observadas na escala HAM-D foram de -7.6, -10.2, 
-11.7 e -9.9 nos grupos placebo, escitalopram 10 mg/dia, 
escitalopram 20 mg/dia e citalopram 40 mg/dia, 
respectivamente. 

Os autores destacam que pelo menos metade dos 
pacientes que receberam escitalopram 10 mg/dia e 
escitalopram 20 mg/dia (50% e 51.2%, respectivamente) 
apresentou resposta adequada ao tratamento, ou seja, 
melhora na pontuação da escala MADRS ≥ 50%.

Por outro lado, o tratamento com citalopram 40 mg/dia 
não foi mais eficaz que o tratamento com escitalopram  
10 mg/dia na maioria das variáveis de eficácia avaliadas no 
final do estudo, incluindo as escalas MADRS, HAM-D, CGI-I 
e CGI-S. A diferença nos resultados obtidos com o uso de 

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

Novedades seleccionadas

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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tratamento ativo, não podem ser apresentadas conclusões 
definitivas a esse respeito.

Concluindo, os autores afirmam que o escitalopram é 
um ISRS bem tolerado, com eficácia antidepressiva na dose 
de 10 mg/dia. Eles também destacam que um composto 
antidepressivo já existente pode ser melhorado se forem 
aproveitadas suas propriedades quirais.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/96453

Comentario

Apesar dos avanços no tratamento antidepressivo 
ocorrido nas últimas décadas, a depressão continua 
sendo um grande problema de saúde pública. Global-
mente, mais de 350 milhões de pessoas, de diferentes 
faixas etárias, sofrem de depressão.1 
Entre os tratamentos farmacológicos preconizados, os 

inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS) 
são considerados tratamentos de primeira linha, graças 
à boa combinação de eficácia e tolerabilidade.2 
O escitalopram é o S-enantiômero do citalopram ra-

cêmico (RS-citalopram). Assim como o citalopram, o 
escitalopram é um ISRS.3 O desenvolvimento do escita-
lopram deu-se a partir da observação deque o isômero 
S (S-citalopram) era o enantiômero responsável pela 
atividade farmacológica do citalopram.3 Escitalopram é 
mais potente que o citalopram na inibição da recapta-
ção de serotonina, característica que pode ser respon-
sável pela sua maior eficácia.3 Possui farmacocinética 
linear 4 e baixo risco de interações medicamentosas.3,5,6

Um estudo duplo-cego randomizado, controlado com 
placebo avaliou o escitalopram em doses fixas de 10 mg/dia 
e 20 mg/dia, em comparação com placebo e tendo 
como controle ativo o citalopram na dose de 40 mg/dia. 
O estudo foi conduzido em pacientes deprimidos, em 
acompanhamento ambulatorial (N = 491), durante oito 
semanas de tratamento. Os pacientes incluídos no estu-
do tinham um escore na MADRS (Escala de Montgomery-
-Asberg para Avaliação da Depressão) de pelo menos 22 
pontos, ou seja, depressão moderada a grave.7

Todos os tratamentos ativos tiveram eficácia superior 
ao placebona promoção da melhora dos sintomas de-
pressivos e ansiosos. Escitalopram na dose 10 mg/dia 
mostrou-se tão eficaz quanto escitalopram 20 mg/dia 
e citalopram 40 mg/dia. A dose de 10 mg foi superior 
ao placebo já na primeira semana de tratamento e teve 
uma porcentagem de abandono por eventos adversos 
semelhante ao placebo (escitalopram 10 mg 4.2%; pla-
cebo 2.5%, p = NS).7

Este estudo mostrou que em pacientes deprimidos em 
tratamento ambulatorial, a dose de 10 mg/dia de esci-
talopram é eficaz e bem tolerada.
Além do estudo citado acima,7 a eficácia e a tolera-

bilidade de escitalopram no tratamento da depressão 
foram comprovadas em outros estudos a curto prazo8-11 
e a longo prazo.12-14 De acordo com uma revisão siste-
mática que comparou 12 antidepressivos de nova gera-
ção, escitalopram apresenta uma ótima combinação de 
eficácia e aceitabilidade.15

Por ser uma doença crônica recorrente que leva à perda 
de produtividade e ao risco de suicídio, o tratamento da 
depressão deve levar em conta, além da remissão rápi-
da dos sintomas, a prevenção de recaídas. A eficácia de 
escitalopram foi avaliada na prevenção de recaídas em 
um estudo duplo-cego controlado com placebo, em 274 
pacientes comidade entre 18 e 81 anos.16 Escitalopram 
reduziu o risco de recaídas de maneira estatisticamente 
significativa, ao longo de 36 semanas; os pacientes que 
continuaram o tratamento com escitalopram tiveram 

escitalopram 20 mg/dia e de citalopram 40 mg/dia não 
foi estatisticamente significativa em relação à variação das 
pontuações das escalas MADRS e HAM-D.

Nas análises adicionais, observou-se que o escitalopram 
foi capaz de melhorar outros aspectos do transtorno 
depressivo. As pontuações da escala HAM-A, por exemplo, 
foram reduzidas significativamente. A diferença média entre 
a pontuação basal e a pontuação na semana 8 foi de -1.1 
para o grupo escitalopram 10 mg/dia e de -2.6 para  
o grupo escitalopram 20 mg/dia. Em relação à escala QOL, 
a diferença média foi de 2.4 para o grupo escitalopram  
10 mg/dia e de 4.8 para o grupo escitalopram 20 mg/dia.

No total, 76% dos pacientes completaram o estudo. 
No grupo placebo, seis indivíduos (4.9%) abandonaram 
o tratamento por falta de eficácia, enquanto o abandono 
ocorreu com apenas três pacientes (2.5%) no grupo 
escitalopram 10 mg/dia; um participante (0.8%) do grupo 
citalopram 40 mg/dia afastou-se do estudo en enhuma 
desistência foi registrada no grupo escitalopram 20 mg/dia.

A tolerância ao escitalopram foi boa com ambas as 
doses. A interrupção do tratamento por efeitos adversos 
ocorreu em 2.5% dos indivíduos do grupo placebo, 
4.2% do grupo escitalopram 10 mg/dia, 10.4% do grupo 
escitalopram 20 mg/dia e em 8.8% dos pacientes que 
utilizaram citalopram 40 mg/dia. Os efeitos adversos 
foram mais frequentes nos grupos de tratamento ativo do 
que no grupo placebo, e os efeitos relatados que tiveram 
incidência ≥ 10% foram náusea, diarreia, insônia, boca 
seca e transtornos circulatórios, todos com intensidade 
leve. Os autores destacam que sonolência e sintomas gerais 
(como nervosismo eansiedade) não foram frequentes, como 
ocorreu em outros estudos, e que a incidência de efeitos 
sexuais adversos foi baixa.

Neste estudo, os autores afirmam ter demonstradoa 
superioridade da eficácia e da tolerância do escitalopram 
em dose de 10 mg/dia ou maior, em comparação com seu 
composto acêmico citalopram. Já na semana 2, ambos os 
grupos tratados com escitalopram apresentaram resultados 
superiores nas escalas MADRS e HAM-D, em comparação 
com o grupo placebo, o que mostra seurápido início de 
ação. O escitalopram promoveu ainda a melhora dos 
pacientes em outros aspectos do transtorno depressivo, 
como a ansiedade, o funcionamento social ea qualidade de 
vida. A ansiedade é um sintoma freqüente nos pacientes 
com depressão, chegando a afetar 70% deles. Essa 
comorbidade se associa à maior gravidade dadoença. 
É interessante notar que, neste estudo, o escitalopram 
fez melhorar significativamente as pontuações da escala 
HAM-A.

A tolerância ao escitalopram foi boa; a taxa deabandono 
por efeitos farmacológicos adversos não diferiu entre o 
grupo escitalopram 10 mg/dia e o grupo placebo, assim 
como não foi diferente entre os grupos escitalopram  
20 mg/dia e citalopram 40 mg/dia (10.4%versus 8.8%).

Neste estudo, os autores observaram que o tratamento 
com escitalopram 10 mg/dia foi tão eficiente quanto 
o tratamento com citalopram 40 mg/dia nas principais 
variáveis de eficácia (escalas MADRS, HAM-D, CGI-I e 
CGI-S) e na taxa de resposta observada na escala MADRS. 
Esses resultados ressaltam a possibilidade da presença do 
R-enantiômero no citalopram ter impacto negativo sobre a 
eficácia clínica deste fármaco. Por outro lado, a vantagem 
de produzir um isômero simples seria evitar os efeitos 
adversos associados ao isômero oposto.

O tratamento com escitalopram 20 mg/dia promoveu 
uma melhora maior inclusive nas pontuações das escalas 
MADRS e HAM-D, embora as diferenças não tenham sido 
significativas em relação aos tratamentos com escitalopram 
10 mg/dia e citalopram 40 mg/dia. Como este estudo não 
foi desenhado para avaliar as diferenças entre os grupos de 
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menor incidência de recaídas, além do aumento do tem-
po até a recaída.16 Especificamente em idosos, um outro 
estudo avaliou a prevenção de recaídas de modo duplo-
-cego controlado com placebo, em pacientes com idade 
acima de 65 anos (N = 305).17 Escitalopram mostrou-se 
eficaz na prevenção de recaídas em idosos, sendo a inci-
dência de efeitos adversos com escitalopram semelhante 
à observada no grupo que recebeu placebo.17

Escitalopram reduz rapidamente os sintomas depres-
sivos, na dose de 10 a 20 mg/dia.7 A dose de 10 mg/
dia mostrou-se eficaz no tratamento da depressão em 
pacientes adultos em acompanhamento ambulatorial, 
com resultado superior ao placebo desde a primeira se-
mana de tratamento.7

Referências bibliográficas
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Alívio rápido da dor nas neuropatias 
periféricas em pacientes tratados com 
pregabalina

American Journal of Therapeutics 17(6):577-585, Nov-Dic 2010

Nueva Londres, EE.UU.
A dor neuropática ocorre por lesões do sistema 

nervoso central ou periférico e acomete uma 
porcentagem considerável de pacientes com diversas 
doenças. A neuropatia diabética periférica (NDP) é a 
forma mais comum de neuropatia periférica; em geral, a 
NDP ocorre em pacientes com diabetes de longa data e 
associa-se com morbidade (úlceras em pés e amputação 
de membros inferiores) e mortalidade significativa. A 
incidência de NDP dolorosa é maior em pacientes com 
diabetes com 25 anos ou mais de duração, e naqueles 
com controle ruim da glicemia. Assim, o controle rigoroso 
da glicemia diminui consideravelmente o risco de NDP. A 
frequência de dor neuropática em indivíduos com NDP é 
de 11% a 26%. 

A neuralgia pós-herpética (NPH) é outra forma comum 
de dor neuropática, que ocorre posteriormente à 
reativação de infecção latente pelo vírus da varicela zoster. 
A NPH é definida pela presença de dor, que persiste por 
pelo menos 3 meses após o desaparecimento das lesões 
cutâneas; a frequência é de 7% a 27%, sendo maior nos 
idosos (estima-se que, em até 50% dos indivíduos  
> 70 anos, a dor persiste por 6 meses após a cura da lesão 
cutânea aguda).

Os antidepressivos tricíclicos, os inibidores da 
recaptação de serotonina e noradrenalina e os 
anticonvulsivantes representam opções terapêuticas 
para a dor neuropática. A pregabalina é um ligante 
da subunidade alfa-2-delta dos canais de cálcio tipo L, 
estruturalmente semelhante à gabapentina. A ligação da 
pregabalina à proteína modula a liberação pré-sináptica 
de neurotransmissores excitatórios, entre eles glutamato, 
substância P e noradrenalina. Entretanto, não há  
interação com o sistema de neurotransmissão do ácido 
gama-aminobutirico. 

Diversos estudos clínicos demonstraram a eficácia da 
pregabalina no tratamento da NDP dolorosa e da NPH. 

Ainda, a American Academy of Neurology, a Canadian 
Pain Society e a European Federation of Neurological 
Societies recomendam o uso da pregabalina como terapia 
de primeira escolha nos pacientes com dor neuropática. 

Neste estudo retrospectivo, os autores analisaram 
o início do efeito da pregabalina a partir dos dados 
individuais de nove estudos randomizados e controlados.

Os nove estudos considerados foram multicêntricos, 
randomizados e controlados com placebo; foram 
avaliadas doses fixas de pregabalina em pacientes com 
NPH (n = 4) e com NDP (n = 5), realizados entre 1999 e 
2002. Os pacientes incluídos apresentavam idade  
> 18 anos, NPH com mais de 6 meses após a cicatrização 
das lesões cutâneas e pontuação média > 4 na escala 
numérica de dor e > 40 mm na escala analógica visual 
do Questionário de dor McGill (Short-Form McGill Pain 
Questionnaire).

Os pacientes com NDP apresentavam diabetes tipo 1 ou 
2, idade > 18 anos, níveis de hemoglobina glicada > 11% 
e polineuropatia sensitiva e motora, simétrica, distal e 
dolorosa, com pontuação > 4 na escala numérica durante 
pelo menos quatro dias do período de rastreamento e 
pontuação > 40 mm no Questionário de dor McGill.

Em cada estudo, o parâmetro principal avaliado foi a 
pontuação média da dor ao final do estudo na escala 
numérica de 0 a 10 pontos. A análise apenas incluiu os 
grupos de tratamento em que os pacientes com NDP 
receberam 300 mg/dia ou mais de pregabalina e naqueles 
com NPH tratados com mg/dia ou mais do fármaco. 

A análise de eficácia incluiu 1 205 pacientes tratados 
com pregabalina e 772 que receberam placebo. A dose de 
300 mg/dia ou 600 mg/dia de pregabalina foi escolhida 
conforme o clearance de creatinina, já que o fármaco tem 
eliminação renal.

O tempo até o início (TI) foi definido como o primeiro dia 
em que os pacientes tratados com pregabalina referiram 
redução significativa (p < 0.05) da dor, em comparação 
com o grupo placebo, para esse dia e o dia posterior. 
O TI apenas foi calculado quando observou-se melhora 
estatisticamente significativa no grupo de tratamento 
ativo, ao final do estudo. A análise global baseou-se nas 
pontuações diárias durante os dias 1 a 14 dos períodos de 
tratamento duplo-cego. As diferenças foram avaliadas pela 
análise de covariância.

Posteriormente, foram analisados os dados gerais dos 
pacientes com NDP e NPH; neles, analisou-se o tempo, 
em dias, até se observar melhorade um ponto ou mais na 
pontuação média da dor, nos pacientes queresponderam 
à medicação (> 30% de melhora em comparação com os 
valores basais), ao final do estudo.

Nos estudos com pacientes com NDP, em 5 dos 7 grupos 
de tratamento, a eficácia manteve-se ao final do estudo; 
nos estudos com pacientes com NPH, 6 dos 7 grupos 
apresentaram eficácia ao final do estudo.

Conforme o grupo de tratamento, o TI do alívio 
significativo da dor ocorreu entre os dias 1 e 7 nos 
estudos de NDP e entre os dias 1 e 2 nos estudos de NPH. 
Nos 1 205 pacientes com NDP ou NPH que receberam 
pregabalina, 63% deles referiram alívio significativo da dor 
nos dias 1 ou 2.

Nos 11 grupos de tratamento, para os quais a eficácia 
manteve-se aofinal do estudo, a dose diária no TI foi de 
300 mg em 4 dos 5 grupos com resposta favorável nos 
pacientes com NDP, e de 75 mg no outro grupo.Em dois 
estudos com indivíduos com NDP, o TI ocorreu nos dias 4 e 
7, respectivamente, e a titulação da dose foi mais gradual 
(300 mg/dia nosexto dia, ou após). Para os grupos de 
tratamento dos estudos de NPH, nos quais a eficácia foi 
observada nos dias 1 ou 2, a dose no TI foi de 75 mg em  
5 grupos e de 150 mg no grupo restante.
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Na análise de efeitos individuais, apenas foram incluídos 
os pacientes respondedores: redução > 30% na pontuação 
média da dor, em relação aos valores basais. A melhora de 
um ponto ou mais na escala de dor foi significativamente 
mais precoce nos indivíduos que receberam pregabalina, 
em comparação àqueles que receberam placebo  
(p < 0.0001). Em todos os estudos de NDP, pelo menos 
25% dos indivíduos que atingiram um ponto ou mais de 
melhora na escala de dor no dia 1 (pregabalina 300 mg/dia) 
ou no dia 2 (pregabalina 600 mg/dia), em comparação com 
o dia 4 no grupo placebo (150 mg/dia, p = 0.0232; 300 e 
600 mg/dia, p < 0.0001). Em todos os estudos de NPH, pelo 
menos 25% dos pacientes randomizados para pregabalina 
150 mg/dia, 300 mg/dia ou 600 mg/dia apresentaram 
um ponto ou mais de melhora na escala de dor no dia 2; 
por outro lado, este critério não foi atingido nos grupos 
placebo até o dia 18 (p < 0.001). A metade dos pacientes 
randomizados para pregabalina apresentou melhora de um 
ponto ou mais com apenas 3 a 5 dias de tratamento, com 
relação a dose e o tipo de dor neuropática.

O alívio rápido da dor é um objetivo importante nos 
pacientes com dor neuropática, assinalam os autores. A 
melhor compreensão deste ponto é muito importante para 
indicar o aumento da dose ou para considerar alternativas 
terapêuticas. As decisões também devem considerar 
o equilíbrio entre a eficácia e os efeitos adversos. A 
pregabalina é um fármaco bem tolerado; tontura, edema 
periférico e ganho de peso são os efeitos adversos mais 
frequentes. O edema periférico, adicionam os autores, pode 
ser um problema considerável nos pacientes diabéticos 
tratados com tiazolidinedionas. No entanto, os efeitos 
adversos associados à pregabalina parecem depender da 
dose, são transitórios e, geralmente, de intensidade leve a 
moderada.

No presente trabalho, os estudos que foram incluídos 
na análise, individualmente ou em conjunto, incluíram 
14 grupos de tratamento com pregabalina; em 11 deles, 
a eficácia do fármaco, em comparação ao placebo, se 
manteve até o final do estudo. Em 9 dos 14 grupos, 
adefinição post hoc do TI, aplicada aos grupos individuais 
de tratamento, foi atingida nos dias 1 ou 2. Em outros 
grupos de tratamento ativo, este ponto foi atingido mais 
tardiamente, tal vez relacionado ao aumento mais lento da 
dose da pregabalina

Nos indivíduos com NDP, a dose de pregabalina no TI foi 
de 300 mg/dia,enquanto que nos pacientes com NPH, a 
dose foi entre 75 e 150 mg/dia.

Embora existam poucos dados em relação ao TI para 
outras medicações utilizadas na dor neuropática crônica, 
a maioria dos estudos sugere que o alívio ocorra no 
final da primeira ou segunda semana de tratamento. 
Porém, adicionam os autores, nestes estudos não 
foramrealizadas análises diárias para precisar o dia de 
início do efeito.

Os opioides geralmente são utilizados por via 
intravenosa inicialmente para atingir alívio mais rápido 
da dor; os antidepressivos tricíclicos têm início de ação 
lento, possivelmente porque a dose deve ser aumenta 
da muito lentamente, devido à sua segurança e 
tolerabilidade.

O inibidor da recaptação de noradrenalina e 
serotonina duloxetina alivia a dor da neuropatia diabética 
aproximadamente 7 dias após o iníciodo tratamento. No 
presente estudo, observou-se melhora de um ponto ou 
mais na pontuação média da dor nos dias 1 ou 2 nos 
grupos de tratamento com pregabalina, em comparação 
com o placebo (dia 4).

Os resultados desta análise post hoc devem ser 
interpretados com cautela, assinalam os autores. Os nove 
estudos incluíram um número significativo de pacientes, 

porém eles não foram metodologicamente idênticos e 
não foram desenhados para avaliar prospectivamente o 
TI. Por definição, este parâmetro não pode ser avaliado 
quando a eficácia não foi mantida até o final do estudo, 
e é conhecido que, na ausência de tratamento, existem 
flutuações sintomáticas importantes de um dia paraoutro. 
Ainda, seja qual for a medicação utilizada, os pacientes 
podem referir uma melhora inicial.

A análise dos resultados, individuais e agrupados, 
com pregabalina (150 a 600 mg/dia) indicam que, nos 
pacientes com NDP e NPH, o início do efeito é rápido. 
Em 63% dos grupos de tratamento, o benefício foi 
sustentado e significativo, em comparação com o 
placebo, até o segundo dia de tratamento. Entretanto, 
a análise não é uma estimativa direta da probabilidade 
de que um indivíduo em particular apresente alívio 
sintomático no final do segundo dia de tratamento. O 
cálculo do TI baseou-se na magnitude da diferença entre 
a redução da dor entre os grupos pregabalina e placebo, 
porém não na magnitude absoluta da redução da dor 
em pacientes individuais. Ainda assim, a análise avaliou 
otempo até uma melhora absoluta da dor (um ponto 
ou mais) nos pacientes com resposta clínica significativa 
(alívio da dor > 30% em comparação com o basal) e 
demonstrou que os pacientes tratados com pregabalina 
atingiram melhora mais rapidamente que aqueles que 
receberam placebo.

Os achados em conjunto demonstram o alívio rápido 
da dor com a pregabalina, porém oferecem apenas um 
guia geral ao profissional, o qual deve tomar a decisão de 
modificar a dose ou de indicar outro tratamento, afirma os 
autores.

 
Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/116397

Escitalopram 10 mg/dia é eficaz e bem 
tolerado num estudo controlado por 
placebo em pacientes com depressão 
na atenção primária

International Clinical Psychopharmacology 17(3):95-102, Mai 2002

Glasgow, Reino Unido
O risco de depressão maior em toda a vida é de 10% a 

25% em mulheres e 5% a 12% em homens residentes em 
comunidades. Esse transtorno é grave e está associado ao 
aumento do risco de suicídio e à disfunção social.

Entre os fármacos utilizados no tratamento dos pacientes 
com depressão estão os inibidores seletivos da recaptação 
de serotonina (ISRS), como o citalopram. Diferentes 
estudos demonstraram que o mecanismo de ação do 
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citalopram se dá pelo seu enantiômero S, o escitalopram. 
Por outro lado, o enantiômero R do citalopram não tem 
ação antidepressiva. A seletividade do escitalopram pelo 
transportador de serotonina é maior do que a dos outros 
ISRS. Além dessa vantagem, o escitalopram apresenta 
baixo potencial de interação farmacológica no nível do 
sistema enzimático citocromo P450 (CYP450). O uso do 
escitalopram permite que menor quantidade do fármaco 
seja administrada para a obtenção do mesmo benefício, em 
comparação com o uso do citalopram.

O objetivo do presente estudo foi comparar a eficácia e 
a tolerabilidade do escitalopram 10 mg/dia com os efeitos 
produzidos pelo placebo em pacientes com depressão 
maior admitidos no atendimento primário do sistema de 
saúde.

Foram incluídos pacientes com idade entre 18 e 65 anos 
que preenchiam os critérios para o diagnóstico de 
transtorno depressivo maior da quarta edição do Manual 
Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM-IV). 
Todos os pacientes apresentavam pontuação inicial entre 
22 e 40 na Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale 
(MADRS). Os participantes foram avaliados periodicamente, 
de forma duplo-cega, durante o estudo. As ferramentas 
utilizadas para a avaliação foram as escalas MADRS, 
Impressão Clínica Global de Melhora (Clinical Global 
Impression of Improvement; CGI-I) e Impressão Clínica 
Global de Gravidade (Clinical Global Impression of Severity; 
CGI-S). Mediu-se a eficácia do tratamento antidepressivo 
conforme os resultados da MADRS e a ocorrência de 
resposta e remissão. Por último, foi avaliada a segurança 
do tratamento de acordo com a incidência de efeitos 
adversos e com os resultados das análises laboratoriais, 
eletrocardiográfica e dos sinais vitais, entre outros 
parâmetros.

Participaram 380 pacientes com idade média de 40 anos, 
sendo 191 no grupo escitalopram e o restante no grupo 
placebo. Contudo, apenas 160 pacientes de cada grupo 
completaram o estudo. A quantidade de mulheres foi 
três vezes maior que a de homens, e mais de 97% dos 
indivíduos eram caucasianos. Não foram encontradas 
diferenças significativas em relação a idade, sexo, peso e 
índice de massa corpórea entre os grupos. As pontuações 
iniciais médias das escalas MADRS e CGI-S foram 29 e 
4.4 pontos, respectivamente. A maioria dos pacientes 
apresentava quadro depressivo moderado quando da 
inclusão no estudo.

Não foram observadas diferenças significativas entre 
os grupos quanto à taxa de abandono do tratamento 
(15.3% no grupo placebo e 16.2% no grupo escitalopram). 
Também não foram observadas diferenças significativas 
entre os grupos no que diz respeito aos motivos de 
abandono do tratamento. A maioria dos casos de 
abandono aconteceu por falta de eficácia e ocorrência de 
efeitos adversos.

A eficácia do tratamento com escitalopram foi 
estatisticamente superior à do placebo. Segundo os 
resultados da escala MADRS, essa superioridade se tornou 
estatisticamente significativa a partir da segunda semana de 
tratamento. A superioridade do escitalopram também foi 
demonstrada pelas pontuações das escalas CGI-S e CGI-I. 
A frequência de resposta e remissão foi significativamente 
maior nos pacientes do grupo escitalopram. Na realidade, 
85% dos pacientes que responderam ao tratamento com 
escitalopram até a oitava semana atingiram a remissão do 
quadro depressivo. 

A tolerabilidade ao escitalopram foi adequada. Em geral, 
os efeitos adversos situaram-se entre leves e moderados 
e não se relacionaram com o tratamento. Os efeitos 
adversos mais frequentes foram cefaleia, náusea, infecções 
das vias aéreas superiores, sintomas de gripe, lombalgia 
e transtornos de ejaculação. O único efeito adverso cuja 
frequência foi significativamente maior nos pacientes 
tratados com escitalopram foi a náusea. No entanto, essa 
diferença em relação ao placebo desapareceu nas duas 
primeiras semanas, e o quadro ocasionou o abandono 
do tratamento em apenas três indivíduos. Transtornos de 
ejaculação foram relatados apenas com o escitalopram. 
Não foram observadas diferenças significativas entre os 
grupos em relação aos sinais vitais, ao ganho de peso, 
ao eletrocardiograma nem aos resultados de exames 
laboratoriais.

Os resultados do presente estudo indicam que o 
escitalopram é um antidepressivo eficaz, com efeito 
significativamente superior ao do placebo desde as 
primeiras semanas de tratamento, mantendo-se ao 
longo do tempo. O escitalopram é útil no tratamento 
de diferentes tipos de sintoma, incluindo aqueles mais 
característicos da depressão. Os pacientes mais graves 
podem necessitar de doses maiores de escitalopram do que 
os pacientes com quadros mais leves. Na maioria dos casos, 
a resposta ao tratamento precedeu a remissão do quadro. 
Os resultados obtidos são coincidentes com os de estudos 
prévios.

O tratamento com escitalopram foi bem tolerado. 
Assim como observado com outros ISRS, os efeitos 
adversos mais frequentes foram náusea e cefaleia. 
Porém, a frequência de náuseas foi semelhante a 
que se verificou no grupo placebo. Isso favorece a 
aderência terapêutica. Do mesmo modo, a incidência 
de transtornos de ejaculação e de ganho de peso não 
foi elevada no grupo escitalopram, em comparação com 
o grupo placebo. Pode-se afirmar que o escitalopram é 
eficaz e bem tolerado pelos pacientes com transtorno 
depressivo admitidos no atendimento primário de saúde. 
Assim, o escitalopram pode ser considerado um fármaco 
de primeira linha para o tratamento de pacientes com 
diagnóstico de depressão.

Do ponto de vista clínico e estatístico, o escitalopram na 
dosagem de 10 mg/dia é significativamente melhor que o 
placebo para o tratamento de pacientes com transtorno 
depressivo maior no atendimento primário de saúde.

Información adiconal en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/107348

Comentario

Quando falamos em depressão, referimo-nos a uma 
síndrome que comporta sinais e sintomas que a defi-
nem como entidade nosológica. Como síndrome, eng-
loba várias formas clínicas que diferem entre si quanto 
a seu curso, a suas manifestações, à evolução e à respos-
ta ao tratamento. O Manual de Diagnóstico e Estatísti-
ca dos Distúrbios Mentais (DSM-5) inclui especificado-
res para o diagnóstico de um episódio depressivo atual: 
psicótico, atípico, melancólico, com padrão sazonal, no 
periparto, misto ou crônico; inclui ainda a depressão 
bipolar, a crônica, a associada a doenças sistêmicas, a 
outras doenças psiquiátricas e ainda a associada ao uso 
de substância lícita ou ilícita.1

O impacto do TDM tende a aumentar em vários paí-
ses, incluindo o Brasil.2 Sua prevalência foi de 17% na 
população entrevistada.3 A doença também se associou 
a manifestações suicidas não fatais quando em comor-
bidade com o uso de álcool e outras substâncias. Entre 
2005 e 2007, ela havia ocupado na capital paulista o 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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segundo lugar, atingindo então 9.4% da população en-
trevistada, atrás do transtorno de ansiedade (19.9%).4

Apesar de a maioria das doenças psiquiátricas ter tra-
tamento, os dados registrados mundialmente sobre o 
assunto mostram que poucos indivíduos acometidos 
por esse mal recebem cuidado especializado.4 Nesse 
contexto, uma das dez recomendações da Organização 
Mundial da Saúde se refere à necessidade de se dispo-
nibilizar aos pacientes os psicofármacos específicos para 
o tratamento, além de integrar a psiquiatria a outras 
especialidades médicas.5

Os medicamentos antidepressivos podem ser utilizados 
pela maioria dos pacientes com TDM, desde que ten-
ham uma boa relação de eficácia e tolerabilidade; uma 
via fácil de administração (oral, de preferência uma 
vez por dia); eficácia aguda robusta para a depressão 
grave (esse conceito permite sua adoção em depressões 
moderadas ou leves); e manutenção do efeito a longo 
prazo (profilaxia, já que aproximadamente 60% dos pa-
cientes terão recorrências ao longo da vida).6 Devemos 
lembrar que o porcentual de pacientes que não respon-
dem ao primeiro ensaio antidepressivo é da ordem de 
40%. Assim sendo, nenhum medicamento antidepressi-
vo oferecerá cura, mas alguns podem ser mais efetivos, 
atuando por períodos de tempo mais longos (antes que 
a tolerância se instale), e apresentar menos efeitos ad-
versos.
O escitalopram é um potente inibidor de recaptação 

de serotonina com elevada seletividade pelo trans-
portador de serotonina. Possui baixo potencial de in-
teração farmacológica via sistema microssomal hepá-
tico (CYP P450).7,8 O escitalopram aparece como um 
dos quatro fármacos mais eficazes e um dos dois com 
maior aceitabilidade e melhor tolerabilidade entre os 
antidepressivos de segunda geração estudados. Os au-
tores concluem que o escitalopram pode ser uma das 
escolhas acertadas no tratamento da depressão de mo-
derada a grave, por ter melhor perfil de eficácia e to-
lerabilidade.8

Considerando que a maior parte dos pacientes com 
TDM está concentrada em serviços de atendimento pri-
mário, o artigo em referência,9 que avalia a eficácia e a 
tolerabilidade de 10 mg/dia de escitalopram em estu-
do controlado com placebo em cuidados primários da 
depressão, nos traz dados relevantes, que corroboram 
a premissa segundo a qual esta é uma opção terapêu-
tica de primeira linha no tratamento da depressão, in-
dependentemente do estado de gravidade (depressão 
leve, moderada ou grave), em pacientes que tomam 
outras medicações e que apresentam comorbidades clí-
nicas e psiquiátricas. Isso se deve também ao seu perfil 
de tolerabilidade e posologia de 10 mg/dia com uma 
administração diária.
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A pregabalina associa-se com a 
melhora sustentada de todos os 
sintomas da fibromialgia

Clinical Journal of Pain 28(7):609-914, Set 2012

Nueva Londres, EE.UU.
Os pacientes com fibromialgia (FM), um transtorno 

crônico de dor, referem-se a dor generalizada e a pressão, 
habitualmente associada a fadiga e distúrbios do sono e do 
humor. Até o presente momento, não existem tratamentos 
eficazes para a doença. A pregabalina é um ligante da 
subunidade alfa-2-delta dos canais de cálcio voltagem-
dependentes, com propriedades analgésicas, ansiolíticas e 
anticonvulsivantes. O fármaco está associado a diminuição 
da liberação sináptica de diversos neurotransmissores, 
como glutamato, noradrenalina e substância P; além disso, 
a pregabalina modula o fluxo de cálcio nos neurônios com 
hiperexcitação. É possível que a menor atividade sináptica 
seja responsável pela redução da excitabilidade neuronal e 
pelos efeitos analgésicos. 

Quatro estudos randomizados e controlados, com 8 
a 14 semanas de seguimento, mostraram a eficácia e a 
segurança da pregabalina em doses de 300 a 600 mg/dia 
em pacientes com FM. Ainda, um estudo com 6 meses 
de duração confirmou a eficácia analgésica sustentada da 
pregabalina. Nesse estudo, todos os pacientes receberam 
6 semanas de pregabalina (fase aberta); os indivíduos 
que apresentaram redução > 50% da dor e que referiram 
estar muito melhor ou muitíssimo melhor de acordo com a 
escala Impressão Global de Mudança do Paciente (Patient 
Global Impression of Change; PGIC) foram posteriormente 
designados para placebo ou continuaram com o uso 
da pregabalina, em dose ótima, durante 6 meses (fase 
duplo-cega). A persistência da resposta favorável foi 
significativamente mais frequente entre os pacientes que 
continuaram o tratamento com pregabalina. Em análise 
post hoc, os autores avaliaram os efeitos do fármaco sobre 
outros sintomas da FM, como a funcionalidade, o sono e a 
fadiga.

O estudo Fibromyalgia Relapse Evaluation and Efficacy 
for Durability of Meaningful relief (FREEDOM) foi um 
estudo randomizado, multicêntrico, duplo-cego e 
controlado com placebo. Durante a primeira fase aberta, 
com 6 semanas de duração, os pacientes receberam 
pregabalina com aumentos progressivos da dose, até 
atingir a dose ótima de 300 a 600 mg/dia. Os pacientes 
com redução de 50% ou mais da dor em escala visual 
analógica e com resposta favorável na escala PGIC ao 
final da fase aberta entraram na fase duplo-cega de 
26 semanas, durante a qual receberam placebo ou 
continuaram o tratamento com pregabalina. Os pacientes 
que apresentaram perda da resposta terapêutica –melhora 
da dor > 30% e necessidade de outros fármacos por 
piora dos sintomas da FM– abandonaram o estudo; a 
persistência da melhora da dor, igual ou superior a 30%, 
foi considerado clinicamente importante. 
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No estudo FREEDOM foram incluídos pacientes com FM 
conforme os critérios do American College of Rheumatology 
de 1990; quatro ou maispontos na escala de dor de 11 
pontos e 40 mm ou mais na escala analógicavisual (EAV) 
de 100 mm do questionário de dor McGill (Short-Form 
McGill Pain Questionnaire). Em cada controle, os indivíduos 
completaram asmedidas de eficácia: EAV do questionário 
de dor McGill, da PGIC, do Questionário de Impacto da 
Fibromialgia (Fibromyalgia Impact Questionnaire; FIQ), da 
escala Medical Outcomes Study Sleep Scale (MOS-SS)  
e na Short-Form Health Survey (SF-36). Cada variável 
foideterminada no momento da designação da fase duplo-
cega, 2 semanas após e, então, a cada 4 semanas. Para a 
presente análise, foram avaliadas especificamente  
a evolução funcional (pontuação total da FIQ), o sono 
(coma subescala MOS-SS Distúrbios do Sono) e a fadiga 
(Escala de vitalidade da SF-36). Também foram consideradas 
todas as variáveis juntas, com oobjetivo de conhecer a 
resposta de múltiplos domínios e a duração do efeito, 
em comparação ao placebo. Para entrar na fase duplo-
cega, os pacientes deveriam ter respondido ao tratamento 
com pregabalina (dor e PGIC) edeveriam reunir critérios 
específicos nas escalas FIQ, MOS-SS distúrbio dosono e 
SF-36 escala de vitalidade: alteração ≥16, ≥ 15.8 e ≥ 10 
pontos, respectivamente. Foram considerados pacientes 
com perda da resposta terapêutica aqueles com redução 
das pontuações das escalas mencionadas (com exceção da 
PGIC), em comparação com as pontuações observadas na 
fase aberta. O tempo até a perda da resposta terapêutica foi 
comparado entreos grupos por curvas de Kaplan-Meier.

Foram determinados os efeitos adversos e os fatores que 
motivaram asuspensão do tratamento.

Um total de 1 051 pacientes, entre os 1 777 da fase de 
rastreamento foram incluídos na fase aberta do estudo; 
663 completaram esta fase e 566 reuniram os critérios de 
resposta quanto à dor e à PGIC e aceitaram continuar no 
estudo (287 foram randomizados para placebo e 279 para 
pregabalina). Entre os pacientes que receberam pregabalina 
e completaram o estudo, 48% foi na dose de 300 mg/dia, 
33% receberam 450 mg/dia e 37% receberam 600 mg/dia.

Dos participantes da fase aberta, 93% foi do sexo 
feminino, e a idademédia foi de 49.5 anos.

Aproximadamente 80% dos pacientes atingiram a 
melhora necessária nasescalas de sono, fadiga e funcional 
para entrarem na fase duplo-cega: 86% apresentou 
melhora na pontuação total da FIQ > 16 pontos, 79% 
atingiu olimiar necessário na MOS-SS distúrbio do sono  
> 15.8 pontos e 81% atingiu amelhora necessária na  
SF-36 Vitalidade > 10 pontos. Foram observadas diferenças 
significativas (p < 0.0001) no tempo até a perda da resposta 
terapêutica entre os pacientes que reuniram os critérios 
necessários para randomização na fase duplo-cega com 
pregabalina ou placebo.

As curvas de Kaplan-Meier mostram separação nítida 
entre os pacientes randomizados para pregabalina e 
placebo na pontuação total da FIQ, da MOS-SS distúrbio 
do sono e da SF-36 Vitalidade. Na análise final, 25% dos 
pacientes randomizados para placebo perderam a resposta 
terapêutica até odia 14; por outro lado, naqueles que 
receberam pregabalina, o intervalo até aperda da resposta 
terapêutica, pelas escalas FIQ, MOS-SS Distúrbio do Sono e 
SF-36 Vitalidade, foi de 53, 98 e 66 dias, respectivamente. 
A mediana até aperda de resposta terapêutica para a 
funcionalidade, distúrbios do sono efadiga foi de 41 a  
47 dias entre os pacientes randomizados para placebo. 
Por outro lado, naqueles que receberam pregabalina, não 
foi possível estimar a mediana até a perda da resposta 
terapêutica, já que menos de 50% deles apresentaram 
perda da eficácia. A resposta terapêutica foi mantida 
em 68.1%, 75.9% e 69.6% dos pacientes do grupo 
pregabalina, em comparação a 52.7%, 47.7% e 54.1% do 

grupo controle, em termos de FIQ, MOS-SS Distúrbio do 
Sono e SF-36 Vitalidade, respectivamente.

Posteriormente, foram avaliados todos os pacientes 
que apresentaram melhora significativa da dor, da PGIC, 
dos distúrbios do sono e da pontuação total da FIQ no 
momento da randomização: 426 dos 566 pacientes que 
entraram na fase duplo-cega (75.3%) reuniram os critérios 
de melhora e foram incluídos na análise global da perda 
de resposta terapêutica (com exceção da PGIC). Ao aplicar 
estes critérios restritos, a mediana até a perda de resposta 
terapêutica foi significativamente maior (p < 0.001) nos 
pacientes que continuaram o tratamento com pregabalina 
(66 dias), em comparação àqueles que receberam 
placebo (14 dias). No total, 136 e 170 pacientes (62% e 
85%), respectivamente, apresentaram perda da resposta 
terapêutica para algum dos critérios considerados (dor, 
distúrbios do sono ou funcionalidade).

Os efeitos adversos mais frequentes na fase duplo-
cega foram insônia, náuseas e ansiedade: 3% e 1% dos 
indivíduos do grupo pregabalina e do grupo placebo, 
respectivamente, apresentaram efeitos adversos graves.

A FM, assinalam os autores, é uma causa importante 
de dor, fadiga e incapacidade funcional. A doença 
também compromete significativamente a qualidade de 
vida. O estudo original de suspensão do tratamento com 
pregabalina associou-se à maior probabilidade de benefício 
sustentado nos pacientes que continuaram o tratamento, 
em comparação com aqueles que começaram a receber 
placebo, tanto em relação à dor, como em relação à 
PGIC. A presente análise post hoc teve como objetivo 
determinar apersistência do efeito da pregabalina sobre 
outros sintomas característicos da FM: funcionalidade, 
sono e fadiga. Para isso, foram utilizados como critérios de 
resposta a pontuação total da FIQ, da MOS-SS Distúrbio 
do Sono e a SF-36 Vitalidade. Aproximadamente 80% dos 
pacientes que reuniram os critérios de resposta à dor e à 
PGIC no momento da randomização também apresentaram 
melhoras significativas em outros domínios. Para cada 
um deles, ao longo dos 6 meses da fase duplo-cega, uma 
maior porcentagem de indivíduos randomizados para 
continuar com pregabalina manteve a resposta terapêutica; 
além disso, o intervalo até aperda da resposta terapêutica 
foi significativamente maior nos indivíduos do grupo 
pregabalina do que naqueles do grupo placebo.

Os autores assinalam que a análise que considerou a 
resposta combinada de diversas variáveis mostrou que 
75% dos pacientes apresentaram melhora clinicamente 
importante da dor, da PGIC, dos distúrbios do sono e da 
pontuação da FIQ no momento da randomização, além de 
mediana significativamente maior até a perda da resposta 
terapêutica quando continuaram o uso da pregabalina. A 
análise da resposta de diversos sintomas foi particularmente 
importante em termosde eficácia, já que a perda da 
resposta terapêutica em qualquer um deles foi considerada 
como perda da resposta terapêutica global. Os achados 
indicam que os índices de resposta em múltiplos domínios 
sintomáticos: dor, funcionalidade, sono e fadiga, se 
mantêm por muito mais tempo nos indivíduos que mantém 
a terapia com pregabalina. Apesar das limitações inerentes 
às análises post hoc, os resultados do presente estudo 
confirmam que a resposta em termos de dor e da PGIC 
associa-se abenefícios em outros sintomas, clinicamente 
relevantes, nos indivíduos com FM. Os autores concluem 
que a manutenção do tratamento com pregabalina 
associou-se com probabilidade muito maior de persistência 
da resposta individual e global; assim, o fármaco promove 
benefícios sustentados em diversos domínios sintomáticos 
da FM.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/135531
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Importância do diagnóstico e 
tratamento da fadiga residual em 
pacientes com depressão maior

Depression and Anxiety 1-8, Oct 2013

Boston, EE.UU.
Uma proporção considerável de pacientes com 

transtorno depressivo maior (TDM) não atinge a remissão 
sintomática completa apesar do tratamento apropriado. 
Nestes casos, persistem sintomas residuais, embora tem 
ha sido atingida uma resposta clínica significativa ao 
tratamento antidepressivo. Na maioria destes casos, estes 
sintomas refletem a atividade da doença. Ainda, estes 
sintomas podem ser efeitos adversos do tratamento com 
antidepressivo, sendo difícil diferenciar dos sintomas 
da depressão. De acordo com os dados disponíveis 
atualmente, os sintomas residuais indicam prognóstico 
desfavorável e maior risco de recidivas, recorrências e 
cronicidade. Outras consequências negativas dapresença 
de sintomas residuais são: alteração do desempenho 
psicossocial, ideação suicida, tentativas de suicídio, 
disfunção no trabalho egasto econômico relacionado à 
necessidade de tratamento.

Os sintomas depressivos residuais específicos podem 
apresentar diferentes frequências e níveis de importância 
clínica. No entanto, são limitados os dados sobre as 
consequências clínicas de sintomas residuais específicos, 
como a fadiga. A presente revisão foi realizada com o 
objetivo de avaliar os achados disponíveis sobre a fadiga 
como sintoma residual em pacientes com TDM.

Os autores consideraram tanto a neurobiologia da fadiga 
como as estratégias disponíveis para o tratamento dos 
pacientes com este sintoma.

A fadiga é considerada um estado subjetivo de cansaço, 
acompanhado por diminuição da capacidade de trabalhar 
ou realizar atividades. Embora possa existir uma relação 
entre fadiga e distúrbios do sono, atualmente considera-
se afadiga um quadro independente, do ponto de vista 
conceitual e empírico. Infelizmente, não existe uma 
ferramenta confiável para avaliar a fadiga no contexto da 
depressão. Por exemplo, na Hamilton Depression Rating 
Scale (HAMD), a fadiga é avaliada pelo item correspondente 
aos sintomas somáticos em geral, o que diminui a 
sensibilidade desta avaliação. Na Montgomery Asberg 
Depression Scale (MADRS), a avaliação da fadiga se faz 
no item chamado “lassidão” e é potencialmente confusa. 
Também existem ferramentas para a avaliação específica 
da fadiga, como a Fatigue Severity Scale (FSS) e o Fatigue 
Questionnaire (FQ), que não estão validados para uso na 
presença de depressão.

O questionário Fatigue Associated with Depression 
(FAsD) foi criado para avaliar a fadiga, durante a semana 
anterior à aplicação do questionário, em pacientes com 
TDM. De acordo com os dados disponíveis atualmente, 

este instrumento possui um nível de confiabilidade 
adequado, validade e sensibilidade às mudanças 
no sintoma. Outra ferramenta para avaliação, que 
permite conhecer o ponto de vista dos pacientes, 
é o Massachusetts General Hospital Cognitive and 
Physical Functioning Questionnaire (MGH-CPFQ). 
Este questionário inclui uma pergunta específica para 
avaliação da fadiga e tem características psicométricas 
aceitáveis.

Segundo os resultados de diferentes estudos, 
aprevalência de fadiga residual nos pacientes tratados 
com antidepressivos, que apresentam resposta parcial 
ou com critérios de remissão, é de 63% a 98%, e de 
22% a 49%, respectivamente. Nos estudos realizados 
em pacientes com resposta parcial ou remissão, esta 
prevalência foi de 85% a 91%. É possível que a fadiga 
observada neste estudo seja um efeito adverso do 
tratamento com antidepressivos inibidores seletivos da 
recaptação de serotonina (ISRS).

A persistência de fadiga foi observada apesar da 
administração do tratamento antidepressivo adequado. 
Assim, estima-se que aproximadamente um terço dos 
pacientes tratados com ISRS apresenta este quadro. É 
possível que a persistência da fadiga esteja associada 
à ausência de efeitos dos antidepressivos sobre a 
neurobiologia do sintoma. A fadiga estaria associada 
a uma desregulação das projeções noradrenérgicas, 
dopaminérgicas, colinérgicas e histaminérgicas a nível 
cortical.

Além disso, a percepção da fadiga pelos pacientes seria 
regulada por fibras descendentes noradrenérgicas. Os 
achados disponíveis indicam que os efeitos antidepressivos 
são mediados pelos sistemas noradrenérgico e 
serotoninérgico, cujas ações são, em certa medida, 
independentes. Também se sugere que a fadiga sintomática 
este ja associada à função noradrenérgica, embora não 
existam diferenças de resposta ao tratamento coma 
fluoxetina (ISRS) e com o inibidor da recaptação de 
noradrenalina, a reboxetina.

As citocinas inflamatórias atuam na neurobiologiada 
fadiga e permitem explicar a associação entre fadiga e 
depressão. As citocinas são mediadoras da respostaimune 
por diferentes fatores estressantes, tanto físicos como 
psicológicos. Atualmente, considera-se que o estresse 
promova respostas inflamatórias, incluindo a liberação de 
citocinas. Por sua vez, estas citocinas causam sintomas 
que contribuem com a depressão. Assim, sugere-se que 
a depressão é um estado inflamatório crônico, e sabe-se 
que a resposta imune está associada a uma característica 
da doença na qual predomina a fadiga. Concluindo, a 
fadiga pode ser o resultado de uma desregulação de 
neurotransmissores e citocinas associada à depressão.

O objetivo do tratamento dos pacientes depressivos 
é atingir a remissão e a recuperação, já que a resposta 
ao tratamento não implica na ausência de sintomas 
residuais, e estes sintomas podem afetar a evolução 
dos pacientes. Neste contexto, a fadiga diminui a 
probabilidade de remissão com o uso de ISRS, embora 
faltem estudos a este respeito. Além de diminuir a 
probabilidade de remissão, a fadiga residual afeta 
o desempenho profissional dos pacientes. Um 
estudo observou que afadiga e a redução da energia 
correlacionam-se com o desempenho profissional, em 
maior intensidade do queo estado de humor depressivo, 
os distúrbios do sono e a culpa. Ainda assim, a melhora 
do nível de energia tem correlação com a melhora do 
desempenho profissional. Outros autores observaram que 
os pacientes com TDM consideram que a diminuição do 
nível de energia era o sintoma mais incapacitante após a 
falta de motivação.
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Isto indica que nem todos os sintomas residuais são 
equivalentes em termos funcionais. São necessários estudos 
adicionais sobre a relação entre os sintomas residuaise o 
desempenho dos pacientes com depressão.

Com o objetivo de garantir a remissão sintomática, os 
profissionais devem monitorar periodicamente oestado 
clínico dos pacientes depressivos. Como já mencionado, os 
instrumentos disponíveis para esta avaliação são limitados e 
incluem o FasD, o CPFQ, o Patient Health Questionnaire-9 
(PHQ-9) e o Quick Inventory for Depressive Symptomatology 
Self-Report (Auto-Relato), entre outros. A aplicação destes 
questionários permite obter informações relevantes sobre a 
gravidade e o tipo de sintoma residual, para tomar decisões 
terapêuticas fundamentadas.

Atualmente, não existem dados suficientes sobreo 
tratamento dos pacientes com TDM que apresentam 
fadiga residual. Na prática clínica, são utilizados agentes 
noradrenérgicos e dopaminérgicos como a bupropiona, 
o modafinil e o metilfenidato em associação a um ISRS, 
embora os dados sobre os efeitos desta associação sejam 
êscassos. Os resultados de uma revisão retrospectiva 
sobre o uso de atomoxetina em pacientes depressivos em 
remissão parcial indicaram redução significativado nível de 
fadiga e da depressão após quatro semanas de tratamento. 
No entanto, um estudo posterior não confirmoua eficácia 
antidepressiva deste fármaco.

O uso de psicoestimulantes de ação dopaminérgica, 
como monoterapia antidepressiva ou como complemento 
terapêutico, na presença de fadiga, foi avaliado em 
diferentes estudos. Os resultados foram positivos, embora 
a quantidade de estudos seja pequena e, na maioria dos 
casos, foi avaliado o tratamento com modafinil. Além disso, 
os dados obtidos foram heterogêneos. Pode-se sugerir 
a utilidade do tratamento adjuvante com fármacos que 
atuam sobre as catecolaminas em pacientes com fadiga 
residual. De todo modo, é fundamental contar com mais 
dados para permitir tomada de decisões fundamentadas.

A fadiga é um sintoma associado ao TDM, quepode 
ser observado de forma residual após a finalização do 
tratamento e que está associado a conseqüências clínicas 
negativas. Os dados obtidos até o momento indicam que 
a fadiga é um sintoma residual frequente e que pode não 
ser totalmente resolvido com o tratamento antidepressivo 
habitual. Isto diminui a probabilidade de remissão e afeta 
o desempenho dos pacientes. A fadiga residual deve ser 
encarada como um sintoma que necessita abordagem 
específica, já que o efeito do tratamento sobre os sintomas 
depressivos não coincide como efeito sobre a fadiga.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/140873

Comentario

 Embora a característica mais típica dos estados depres-
sivos seja a proeminência dos sentimentos de tristeza 
ou vazio, nem todos os pacientes relatam a sensação 
subjetiva de tristeza. Muitos referem, sobretudo, a per-
da da capacidade de experimentar prazer nas ativida-
des em geral e a redução do interesse pelo ambiente. 
Frequentemente associa-se à sensação de fadiga ou 
perda de energia, caracterizada pela queixa de cansaço 
exagerado. O paciente pode relatar fadiga persistente, 
mesmo sem esforço físico e que as tarefas mais leves 
parecem exigir esforço substancial, com aumento do 
tempo necessário para sua execução. É comum que os 

pacientes se queixem de fadiga (entre 20% e 50% da 
população, dependendo da definição), sendo que 10% 
dos pacientes de serviços de atenção primária relatam 
fadiga com duração de seis meses ou mais. Um grupo 
menor pode demonstrar significativa incapacidade re-
sultante da fadiga. Esses pacientes não procuram ajuda 
ou suportam seus sintomas por um longo período e ge-
ralmente consultam médicos clínicos com queixas mal 
definidas, como mal-estar, letargia e fadiga.1,2

Originalmente descrita na Inglaterra, a depressão de 
características atípicas, como a hipersonia e a hiperfagia, 
com “fadiga” tem sido comumente relatada. O concei-
to de depressão “atípíca” refere-se (de modo muito 
típico) àquelas formas caracterizadas por: reatividade 
do humor, sensação de fadiga acentuada e “peso” nos 
membros, e sintomas vegetativos “reversos” (opostos 
aos da depressão melancólica), como aumento de peso 
e do apetite, em particular por carboidratos, e hiper-
sonia. Episódios com características “atípicas” são mais 
comuns no transtorno depressivo com padrão sazonal. 
A maioria dos pacientes com depressão sazonal experi-
menta estes sintomas atípicos, incluindo “craving” por 
carboidratos e fadiga extrema.1

Na prática clínica, os pacientes em geral apresentam 
fadiga e outros sintomas relacionados, demonstrando 
hipofunção dos sistemas neuronais centrais. A pesar 
dos avanços significativos na terapia farmacológica 
da epressão, uma grande proporção de pacientes (2/3) 
não respondem ou apresentam resposta parcial aos 
antidepressivos ISRS, resultando em comprometimen-
to funcional e tendência à resistência ao tratamento, 
apresentando um padrão de sintomas como perda de 
prazer, perda de interesse, fadiga e perda de energia. 
Estes sintomas são a chave para a manutenção da con-
duta e motivação. Embora sejam definidos de várias 
formas, eles são consistentes com o conceito de “dimi-
nuição do afeto positivo”. O afeto positivo inclui uma 
ampla gama de estados de humor positivos, incluindo 
sentimentos de felicidade (alegria), o interesse, a ener-
gia, o entusiasmo, o estado de alerta e a autoconfiança. 
Embora preliminares, existem evidências de que os que 
antidepressivos que aumentam a atividade noradre-
nérgica e dopaminérgica podem apresentar vantagem 
terapêutica sobre antidepressivos serotoninérgicos, no 
tratamento de sintomas associados com redução no 
afeto positivo.2,3

É de fundamental importância a consideração da de-
pressão em todos os pacientes que apresentam fadiga 
inexplicada. Isso deve ser parte de uma avaliação am-
pla em que todos os fatores relevantes são avaliados e 
tratados adequadamente. Os resultados desta revisão 
sugerem que a fadiga é altamente prevalente como um 
sintoma residual da depressão e sua resposta ao trata-
mento é relativamente pobre ou retardada. Além disso, 
a presença de fadiga residual e o funcionamento psicos-
social prejudicado são altamente preditivos da incapaci-
dade para atingir a remissão com o tratamento.2

Finalmente, qualquer plano de tratamento deve le-
var em conta as visões do paciente quanto à etiologia 
de sua depressão. Entretanto, quando este não aceita 
que o humor desempenha papel importante em seus 
sintomas,como a fadiga, a prescrição isolada de antide-
pressivos provavelmente não terá boa resposta clínica.

Referências bibliográficas
1. Juruena MF, et al. Overlap between atypical depression, seasonal affective 
disorder and chronic fatigue syndrome. Rev Bras Psiquiatr 29(suppl.1):S19-26, 
2007.
2. Fava M, et al. Clinical relevance of fatigue as a residual symptom in major 
depressive disorder. Depression and Anxiety 31:250-257, 2014.
3. Nutt DJ. Relationship of neurotransmitters to the symptoms of major depres-
sive disorder. J Clin Psychiatry 69(Suppl E1):4-7, 2008.

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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Antes de iniciar a mirtazapina, 55% dos indivíduos 
incluídos relataram diminuição da libido; 36.4% dos 
homens referiram disfunção erétil, 25% retardo do 
orgasmo ou da ejaculação, 10% anorgasmia ou falta de 
ejaculação e 11.1% das mulheres (um caso), alteração da 
lubrificação. Dos 20 pacientes que foram tratados com 
mirtazapina, apenas um não completou o estudo, por 
sedação e aumento do apetite.

A média da pontuação da escala HAM-D noinício do 
estudo foi de 16.8 ± 4.4, enquanto que na 4ª semana 
foi de 11.2 ± 2.4 e na 8ª semana de 9.4 ± 2.2, sendo a 
redução significativa (p < 0.05 e p < 0.01, respectivamente). 
A média das pontuações da escala ASEX foi de 23.3 ± 4.2 
no início do estudo, 17.0 ± 3.3 na 4ª semana e 11.8 ± 2.6 
na 8ª semana (p < 0.05 e p < 0.01, respectivamente). Não 
foram observadas diferenças estatisticamente significativas 
quanto ao sexo e à idade entre os pacientes que 
apresentaram resposta (redução da pontuação da escala 
HAM-D) e aqueles que não apresentaram.

Não foi observada correlação entre a redução das 
pontuações na escala HAM-D e na escala ASEX  
(p > 0.05). Ao finalizar o estudo, 36.8% dos pacientes 
foram classificados pela escala CGI-1 = 1 (grande 
melhora), 31.6% pela CGI-1 = 2 (melhora significativa), 
ou seja, 68.4% dos pacientes tiveram resposta. No final 
do estudo, as doses de mirtazapina foram baixas na 
maioria dos casos (15 mg em 10 indivíduos, 30 mg em 
5 e 45 mg em 4). A mirtazapina foi geralmente bem 
tolerada, embora 10 pacientes tenham relatado efeitos 
adversos, sendo sedação em 6 e ganho de peso de até  
3 kg em 2.

O presente estudo demonstrou que a associação de 
mirtazapina melhorou significativamente a função sexual de 
pacientes com disfunção sexual associado ao uso de ISRS. 
Poucos estudos prévios avaliaram o uso da mirtazapina 
na disfunção sexual induzida por antidepressivos; porém 
existem relatos de que os pacientes que apresentavam esse 
efeito adverso com o ISRS recuperavam a função sexual 
após troca por mirtazapina.

Outro estudo mostrou que a associação da mirtazapina 
é superior à de olanzapina, ioimbina ou placebo na 
melhorada função sexual. É possível que este efeito da 
mirtazapina dependa não apenas de sua ação sobre os 
receptores 5-HT, mas também de sua capacidade de 
bloquear os receptores adrenérgicos alfa-2 pré-sinápticos, 
que se correlacionam com a produção cortical dedopamina.

Os autores concluem que os resultados do presente 
estudo demonstram que a mirtazapina é benéfica em 
pacientes com disfunção sexual induzida por ISRS.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/141029

A duloxetina apresenta bom perfil 
de segurança e tolerabilidade em 
pacientes idosos

International Clinical Psychopharmacology 28(1):1-11, Jan 2013

Indianápolis, EE.UU.
O tratamento dos pacientes idosos com transtorno 

depressivo maior (TDM) é um desafio para os profissionais 
de saúde. A ausência de tratamento nesses pacientes 
associa-se com a diminuição da qualidade de vida, a 
disfunção social e física, a piora de doenças crônicas 
presentes e o aumento da morbimortalidade. A incidência 
de ansiedade e outras comorbidades, efeitos adversos 
dos fármacos, perfil farmacocinético e farmacodinâmico 
de medicamentos e o tipo de sintoma de cada paciente 

Efeito da mirtazapina sobre a 
disfunção sexual induzida por 
inibidores seletivos da recaptação  
de serotonina

Psychiatry Investigation 8(1):55-57, Mar 2011

Elazig, Turquía
A maioria dos fármacos antidepressivos disponíveis no 

mercado apresentam efeitos adversos freqüentes sobre a 
função sexual, o que provoca má aderência terapêutica, 
sendo que 10% a 30% destes fármacos são inibidores 
seletivos da recaptação de serotonina (ISRS).

Uma estratégia para o tratamento da disfunção sexual 
induzida pelos antidepressivos é associar outro fármaco ao 
tratamento. A mirtazapina bloqueia, de forma específica, 
os receptores pós-sinápticos de serotonina 5-HT

2
 e 5-HT

3
, o 

que promove efeito antidepressivo sem os efeitos adversos 
relacionados à serotonina, especialmente a disfunção 
sexual.

O objetivo do presente estudo foi avaliar a função sexual 
de pacientes com depressão maior em tratamento com 
ISRS, aos quais se associou a mirtazapina.

Foi realizado um estudo retrospectivo, observacional, 
que incluiu 20 pacientes ambulatoriais, heterossexuais, 
dos quais 11 eram homens, com depressão maior, que 
desenvolveram disfunção sexual em tratamento prévio, em 
monoterapia, com ISRS durante pelo menos seis semanas. 
No momentodo estudo, estes indivíduos continuavam em 
tratamento com ISRS ao qual se associou a mirtazapina.

A média de idade foi 27.7 ± 5.8 anos (variação: 20 a 46) 
e 12 pacientes haviam finalizado o ensino secundário ou 
superior.

Quanto ao nível socioeconômico, a renda era baixa em 
dez pacientes, enquanto que seis tinham renda moderada 
e os quatro restantes, renda alta. Os autores excluíram 
pacientes com disfunção sexual de origem orgânica, 
mediante avaliação bioquímica, e indivíduos com mais de 
45 anos com doenças endócrinas concomitantes, doenças 
que afetam a função sexual, uso de outro psicofármaco 
(exceto benzodiazepínicos), antecedente de etilismo ou uso 
de substâncias ilícitas, tratamento hormonal ou antecedente 
de disfunção sexualpré-existente.

Alguns dos fármacos antidepressivos utilizados pelos 
participantes eram escitalopram (5 casos, dose: 40 a  
60 mg/dia), sertralina (4 casos, 100 a 200 mg/dia), 
clomipramina (3 casos, 20 a 60 mg/dia), fluvoxamina  
(3 casos, 100 a 300 mg/dia), paroxetina (3 casos, 20 a  
60 mg/dia) e citalopram (2 casos, 20 a 60 mg/dia).

A administração destes fármacos não foi modificada e, 
em todos os casos, foi associada mirtazapina 15 a  
45 mg/dia. Na 4ª e 8ª semanas do estudo os pacientes 
foram avaliados pela Escala de Depressão de Hamilton 
(HAM-D), Escala de Impressão Clínica Global (CGI-I) e 
Escala de Experiência Sexual do Arizona (ASEX). Paraanálise 
estatística foi utilizado o teste t e foram considerados 
significativos os valores de p < 0.05.
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são alguns dos fatores que devem ser considerados no 
momento de tratar os idosos acometidos pelo TDM.

Atualmente, existem opções terapêuticas adequadas 
para esses pacientes. Como fármacos de primeira linha, 
recomendam-se o tratamento com inibidores seletivos 
da recaptação de serotonina (ISRS) ou os inibidores da 
recaptação de noradrenalina e serotonina (IRNS) em razão 
de seu bom perfil de segurança e tolerabilidade, embora a 
administração não seja isenta de riscos. A duloxetina é um 
IRNS que traz benefícios sobre o funcionamento cognitivo, 
emocional e físico, além de apresentar perfil cardiovascular 
semelhante ao de outros fármacos de primeira linha.

O presente estudo foi realizado com o objetivo de 
avaliar a segurança Mini-Mental State Examination e a 
tolerabilidade do tratamento com duloxetina 60 mg/dia 
em uma coorte de pacientes idosos com TDM, a fim 
de promover a individualização do tratamento pelos 
profissionais.

Foram analisados os dados obtidos em dois estudos 
randomizados, duplos-cegos e controlados com placebo, 
que avaliaram o tratamento com duloxetina 60 mg/dia em 
pacientes idosos ambulatoriais com TDM. No estudo I foram 
incluídos 311 pacientes, que receberam tratamento durante 
oito semanas, enquanto no estudo II o grupo considerado 
somou 370 pacientes, que foram tratados durante doze 
semanas. Após a finalização do tratamento agudo, os 
pacientes continuaram o mesmo esquema terapêutico por 
mais doze semanas.

A presença de TDM foi confirmada pela Mini-
International Neuropsychiatric Interview. Para selecionar os 
pacientes, também foram utilizadas a Hamilton Depression 
Rating Scale, com dezes seteitens, e a Montgomery-
Åsberg Depression; aplicou-se ainda o. A segurança do 
tratamento foi avaliada pela incidência de efeitos adversos 
relatados pelos pacientes e por alterações do peso corporal, 
da pressão arterial, da freqüência cardíaca, dos exames 
laboratoriais e da eletrocardiografia.

Completaram o tratamento agudo 341 pacientes entre 
os que receberam duloxetina e 158 indivíduos que foram 
submetidos ao placebo. Dois terços (66.8%) dos pacientes 
que iniciaram o estudo apresentavam menos de 75 anos de 
idade. Não foram encontradas diferenças significativas entre 
os grupos quanto à idade, à interrupção do tratamento e 
à incidência de efeitos adversos. Os efeitos adversos graves 
ocorreram em 2% e 2.7% dos pacientes tratados com 
duloxetina e placebo, respectivamente. No entanto, apenas 
um efeito adverso foi relacionado ao tratamento com 
duloxetina e consistiu em fratura de quadril em um paciente 
após um episódio de queda.

A ocorrência de pelo menos um efeito adverso foi 
verificada em 73.3% dos pacientes que receberam 
duloxetina e em 62.7% daqueles que receberam placebo. 
A duloxetina se associou com incidência significativamente 
maior a xerostomia, constipação, náusea, diarreia e tontura. 
No subgrupo de pacientes com menos de 75 anos, 
observou-se incidência expressivamente maior de náusea 
entre aqueles tratados com duloxetina, em comparação 
com os do grupo placebo. A incidência de fadiga não 
foi diferente nos grupos duloxetina e placebo entre 
os pacientes com menos de 75 anos, porém ela foi 
consideravelmente maior no grupo duloxetina entre os 
pacientes com mais de 75 anos.

As alterações médias da pressão arterial e da frequência 
cardíaca foram moderadas. Os pacientes tratados com 
duloxetina apresentaram aumento da pressão arterial 
diastólica em posição supina e redução da pressão arterial 
sistólica em posição ortostática. Não foram observadas 
diferenças significativas entre os grupos quanto ao aumento 
da pressão arterial sistólica e da frequência cardíaca em 
posição supina e da incidência de hipotensão ortostática.

A administração de duloxetina se associou à maior 
redução ponderal, em comparação com o uso do placebo. 
Os grupos não diferiram significativamente em termos de 
ganho de peso. Nos pacientes com menos de 75 anos, 
houve redução do peso com duloxetina e aumento do 
peso com placebo. Entre os pacientes com 75 anos ou 
mais, a redução ponderal foi semelhante entre os grupos. 
Os exames laboratoriais indicaram diferenças importantes 
entre os grupos quanto à mudança dos níveis de fosfatase 
alcalina, plaquetas, glicemia, ácidoúrico e colesterol.

Os resultados obtidos não apontam diferenças 
significativas entre o índice de interrupção do tratamento 
com duloxetina e com placebo. Os efeitos adversos mais 
frequentes observados no presente estudo coincidiram com 
os encontrados com a administração de ISRS em pacientes 
idosos com depressão. Embora, em outros estudos, 
a náusea tenha sido o efeito adverso mais frequente 
associado com o uso da duloxetina em pacientes com idade 
igual ou superior a 18 anos; o efeito adverso mais comum 
no presente estudo foi a xerostomia. Essa diferença parece 
estar relacionada à idade dos pacientes.

O índice de interrupção do tratamento relacionado 
à ocorrência de efeitos adversos foi baixo e não diferiu 
significativamente sob o uso da duloxetina ou de placebo. 
Além disso, a ocorrência geral de efeitos adversos não 
foi divergente entre os pacientes com mais e com menos 
de 75 anos. Entre os pacientes com menos de 75 anos, 
a incidência de náusea foi consideravelmente maior para 
aqueles que receberam duloxetina do que para os que 
receberam placebo. Por outro lado, entre os pacientes com 
75 anos ou mais, houve incidência superior de fadiga com a 
duloxetina, em comparação com o uso de placebo. Apesar 
das diferenças mencionadas, a idade dos pacientes não teve 
influência nos índices de interrupção do tratamento.

A segurança cardiovascular dos antidepressivos é 
uma questão importante quando eles são utilizados em 
pacientes idosos. Os resultados obtidos não mostraram 
diferenças expressivas entre a duloxetina e o placebo nesse 
quesito, com exceção do aumento significativo da pressão 
arterial diastólica observada em posição supina. Os autores 
consideram que a administração de duloxetina não se 
associou a um aumento do risco cardiovascular. O ganho 
ponderal é um motivo de não aderência ao tratamento 
antidepressivo. Os resultados do presente estudo indicaram 
perda ponderal maior com a administração de duloxetina 
do que com o uso de placebo. O efeito da duloxetina sobre 
o peso corporal diferiu conformea idade. De qualquer 
modo, não foram observadas diferenças significativas entre 
a duloxetina e o placebo em termos de ganho ou perda 
ponderal considerável.

A hiponatremia pode estar associada à administração 
de ISRS ou IRNS nos pacientes idosos. No presente estudo, 
não houve diferença significativa entre a duloxetina e o 
placebo quanto à incidência de hiponatremia. De qualquer 
forma, recomenda-se avaliar a suspensão do tratamento 
com duloxetina em pacientes que apresentem hiponatremia 
sintomática. O aumento dos níveis de fosfatase alcalina 
foi o único achado relacionado com os níveis de enzima 
hepática entre os pacientes idosos com TDM que receberam 
duloxetina. As demais alterações laboratoriais observadas 
não foram significativas.

Entre as limitações do presente estudo, destacam-se a 
análise restrita da população de pacientes idosos, a falta 
de comparações estatísticas formais com populações 
mais jovens e períodos de tratamento agudo (oito e 
doze semanas). A generalização dos resultados para a 
população de pacientes ambulatoriais é limitada, pois os 
estudos incluíram poucos pacientes com comorbidades 
e tratamentos concomitantes. De qualquer forma, os 
resultados obtidos são coincidentes com os encontrados em 
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populações mais jovens tratadas com duloxetina e são úteis 
para ajudar na tomada de decisões no momento de tratar 
pacientes idosos com TDM.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/141089

Efeito da venlafaxina e da 
mirtazapina sobre as concentrações 
plasmáticas do fator neurotrófico 
derivado do cérebro

Pharmacopsychiatry 46(2):54-58, Mar 2013

Heidelberg, Alemania
A partir de evidências de que o estresse diminui a 

expressão do fator neurotrófico derivado do cérebro 
(BDNF), hipotetiza-se que o que causa lesão estrutural sobre 
os neurônios límbicos seriam alterações neurotróficas. A 
administração de antidepressivos e a eletroconvulsoterapia 
em ratos associam-se ao aumento da expressão da BDNF 
no hipocampo, com efeito protetor contra o estresse. A 
infusão de BDNF no hipocampo teve efeito antidepressivo 
em vários modelos de depressão, motivo pelo qual se 
acredita que esta substância está relacionada ao efeito 
terapêutico dos fármacos antidepressivos. A venlafaxina 
e a mirtazapina associaram-se a níveis mais elevados de 
BDNF no hipocampo, diferente de outros fármacos como 
fluoxetina, tranilcipromina, desipramina, citalopram e 
escitalopram.

Um estudo epidemiológico no qual foram avaliados 
962 pacientes observou que os níveis de BDNF plasmático 
eram menores nos indivíduos com depressão crônica 
e que os níveis se normalizam durante os períodos de 
remissão. Também foram observadas diferenças quanto 
à relação entre os diferentes tipos de antidepressivos e 
os níveis plasmáticos desta substância. Existem diferenças 
entre os diversos estudos sobre se os níveis de BDNF estão 
associados com a resposta ao tratamento; porém, os 
autores consideram que o efeito dos antidepressivos sobre 
o BDNF plasmático é claro.

Os objetivos do presente estudo foram comparar as 
concentrações de BDNF plasmático em indivíduos normais 
e pacientes com depressão; analisar o efeito do tratamento 
antidepressivo sobre os níveis deste fator; diferenciar 
os efeitos da venlafaxina e da mirtazapina e avaliar se 
a concentração de BDNF está relacionada ao número e 
volume de plaquetas.

Foram incluídos pacientes adultos internados por 
episódio de depressão maior diagnosticado de acordo 
com os critérios da quarta edição do Manual Diagnóstico 
e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM-IV) e pelo 
menos 18 pontos na Escala de Depressão de Hamilton. 
Dos 55 indivíduos incluídos, 41 eram mulheres, com idade 
média de 53.2 ± 17.2 anos, Índice de Massa Corpórea 
(IMC) de 26.0 ± 6.3 kg/m2 e pontuação média na escala 

de Hamilton no início do tratamento, de 23.2 ± 4.5. Nos 
homens, a idade média foi de 49.4 ± 12.9 anos; IMC  
de 25.2 ± 4.3 kg/m2 e pontuação na escala de Hamilton de 
22.1 ± 3.8. Também foram incluídos 14 indivíduos  
(13 mulheres) normais como grupo controle, com idade 
média de 56.7 ± 11.6 anos e IMC de 25.1 ± 4.8 kg/m2.

Foram realizadas consultas psiquiátricas com todos os 
indivíduos incluídos, assim como, exame físico e exames 
laboratoriais e de imagem nos pacientes. Foram excluídos 
pacientes com esquizofrenia, transtornos esquizoafetivos, 
doença bipolar, adição a drogas e uso prévio de 
venlafaxina, mirtazapina, fluoxetina ou antipsicóticos 
de ação prolongada durante o episódio atual. Também 
foram excluídos os pacientes com amostras de sangue 
hemolisadas ou incompletas, e aqueles com concentrações 
plasmáticas de BNDF acima de cinco desvios padrão da 
média. Os indivíduos normais do grupo controle não 
apresentavam antecedentesde alterações do eixo I do 
DSM-IV no momento do estudo.

Foram suspensas as medicações psiquiátricas, dos 
pacientes incluídos no estudo, por pelo menos seis 
dias. A seguir, foi iniciado o tratamento randomizado, 
aberto, com venlafaxina (dose final de 203 ± 47 mg) ou 
mirtazapina (dose final de 46 ± 9 mg), em doses flexíveis, 
durante quatro semanas. Não foram administrados outros 
psicofármacos, com exceção de lorazepam (33 pacientes) e 
zolpidem (11 pacientes). Os psiquiatras, que não conheciam 
os níveis plasmáticos de BNDF, avaliaram os pacientes uma 
vez por semana pela escala de Hamilton. Se antes de iniciar 
o estudo, após suspender os fármacos usados previamente, 
os pacientes apresentassem pontuação menor que 18 
nesta escala, ou redução de pelo menos 10 pontos, eles 
eram excluídos do estudo. A remissão foi definida como a 
presença de pontuaçãofinal até 7 na escala de Hamilton.

Foram coletadas amostras de sangue no dia anterior 
ao início do tratamento e no dia 28, sendo dosados os 
níveis de BNDF pela técnica de ELISA e fluorométrica. 
Para análise estatística, foi utilizado o teste ANOVA para 
medidas repetidas, o teste de correlação de Pearson e 
análise univariada. Foram considerados significativos 
valores de p < 0.05.

Não foram observadas diferenças de idade, IMC ou 
concentrações plasmáticas de BNDF entre os indivíduos do 
grupo controle e os pacientes, embora o grupo controle 
tenha tido proporção de homens significativamente 
menor do que o de pacientes com depressão (p < 0.001). 
Não foi observada relação entre idade e o sexo com as 
concentrações plasmáticas de BNDF. Em pacientes com 
depressão, a gravidade da doença no início do estudo 
também não se correlacionou com os níveis plasmáticos 
de BNDF. Não houve diferença significativa de idade e 
IMC entre os pacientes que receberam venlafaxina e 
aqueles que receberam mirtazapina. Os pacientes foram 
adequadamente pareados conforme suas características 
clínicas, com exceção do grupo venlafaxina, em que houve 
menos indivíduos com um único episódio de depressão 
maior. 

Após o tratamento, observou-se remissão em 11 dos 
25 pacientes que receberam mirtazapina e em 14 dos 24 
pacientes tratados com venlafaxina. A média da pontuação 
da escala de Hamilton foi de 8.18 ± 5.66 (entre 0 e 22) 
e não foram observadas diferenças quanto ao uso de 
lorazepam. Observou-se efeito significativo de interação 
entre tratamento e medicação (p = 0.029) e tendência a 
interação entre tratamento e resultado (quanto ao BNDF 
plasmático) (p = 0.053). 

As concentrações plasmáticas de BNDF foram 
significativamente maiores (p = 0.017) nos indivíduos em 
que se observou remissão no tratamento com mirtazapina 
(de 6.21 ± 4.22 ng/ml para 8.50 ± 5.40 ng/ml), porém não 
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nos pacientes tratados com venlafaxina (de 8.50  
± 3.91 ng/ml para 8.61 ± 6.91 ng/ml). Nos pacientes 
que não apresentaram remissão no tratamento com 
mirtazapina, não houve diferenças significativas nas 
concentrações plasmáticas de BNDF (de 7.20 ± 4.33 ng/ml 
para 7.55 ± 4.05 ng/ml), enquanto que estas concentrações 
diminuíram significativamente (p < 0.035) nos pacientes 
tratados com venlafaxina (6.83 ± 3.42 ng/ml a 5.11  
± 1.80 ng/ml).

O resultado se manteve igual após ajuste para idade e 
sexo. A alteração relativa da concentração plasmática de 
BNDF associou-se à medicação (p < 0.001) e às alterações 
relativas na escala de Hamilton (p < 0.04). 

O número de plaquetas, disponível em 37 pacientes, foi 
discretamente maior com o tempo (de 270.351  
± 84.280 por ml para 284.838 ± 103.523 por ml; p = 0.041), 
diferente do volume de plaquetas, que não variou com o 
tempo. Não foi observado efeito da medicação sobre estes 
parâmetros ou correlação com os níveis plasmáticos de BNDF.

O presente estudo revelou que a concentração plasmática 
de BNDF não é diferente em pacientes com depressão e 
indivíduos normais e, diferente de estudos prévios, não 
foi observada correlação entre este fator e a gravidade 
do quadro. Durante o tratamento com antidepressivos, 
as alterações na concentração plasmática de BNDF 
associaram-se à medicação (especialmente à mirtazapina) 
e ao resultado clínico (foram maiores nos indivíduos com 
remissão).

Acredita-se que os antidepressivos aumentam a 
expressão de BNDF no cérebro, assim como de seu 
receptor, e favorecem a neurogênese nos adultos. Estes 
efeitos parecem ser diferentes entre os antidepressivos; 
este estudo suporta a ideia de que tanto os fármacos 
utilizados como a resposta ao tratamento estão associados 
à concentração plasmática de BNDF. Os autores consideram 
que é notável o efeito do resultado sobre a concentração 
deste fator, especialmente nos pacientes sem resposta 
com o tratamento com venlafaxina, nos quais observou-
se redução do BNDF plasmático. Por outro lado, o 
efeito positivo do tratamento com mirtazapina sobre as 
concentrações de BNDF já foi observado previamente, pelo 
menos no hipocampo e no córtex pré-frontal de ratas. 

Os autores concluem que os resultados do estudo 
sugerem que os antidepressivos possuem efeitos diferentes 
sobre a concentração plasmática de BNDF.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/141030

Combinação de venlafaxina e 
mirtazapina se associa com atividade 
antidepressiva eficaz e precoce

Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 42(4):346-349, Abr 2008

Sídney, Australia
As estratégias de tratamento combinado ocupam um 

lugar de pouco destaque nas recomendações terapêuticas 
do transtorno depressivo maior. Entretanto, a combinação 
de antidepressivos é um recurso indicado por psiquiatras 
como estratégia de segunda linha, tendo benefícios 
pela ação sinérgica dos fármacos e início de ação mais 
rápido. Entre as combinações, destaca-se a associação de 
venlafaxina e mirtazapina; as vantagens teóricas do uso 

conjunto desses medicamentos incluem a maior liberação 
de serotonina e noradrenalina, com consequente aumento 
da neurotransmissão, e um eventual início de ação mais 
rápido devido ao efeito antagonista sobre os receptores 
alfa-2 adrenérgicos. 

Embora se postule que a combinação de antidepressivos 
possa aumentar os efeitos adversos, essa repercussão 
parece menor com a combinação de venlafaxina e 
mirtazapina.

A venlafaxina é um inibidor duplo da receptação de 
serotonina e noradrenalina; embora a mirtazapina também 
atue sobre tais sistemas de neurotransmissão, ela tem 
efeitos antagonistas sobre os receptores alfa-2 adrenérgicos 
e sobre os receptores serotoninérgicos 5-HT

2
 e 5-HT

3
. A 

combinação desses fármacos pode incluir seus efeitos 
farmacodinâmicos, com aumento mais seletivo da atividade 
serotoninérgica mediada pelo receptor 5-HT

1A
. O conceito 

de expansão do perfil dos receptores envolvidos na terapia 
antidepressiva é fundamentado, indiretamente, em dados 
que sugerem que esses fármacos apresentam múltiplos 
mecanismos de ação. Em estudos prévios, se observou que 
a combinação de venlafaxina e mirtazapina parece ser útil 
em indivíduos com depressão refratária.

No presente estudo, foi realizada a descrição de uma 
série prospectiva de casos de indivíduos com depressão 
tratados com a combinação venlafaxina e mirtazapina. 

Foram incluídos prospectivamente, de forma naturalista, 
pacientes ambulatoriais ou internados para os quais foi 
indicado o tratamento combinado com venlafaxina e 
mirtazapina, em diversas instituições públicas e privadas. A 
dose dos fármacos foi definida pelo profissional responsável 
por cada caso. Nenhum paciente respondeu com sucesso 
ao tratamento terapêutico com monoterapia prévia.

Foram coletados dados demográficos e clínicos, como 
idade, sexo, diagnóstico (transtorno depressivo maior 
unipolar ou bipolar tipo II, com subtipo melancólico ou 
não melancólico), antecedentes terapêuticos e dose dos 
fármacos no início da terapia combinada. Também foram 
obtidas as pontuações iniciais da Escala de Depressão de 
Hamilton (HAM-D17), da Escala de Depressão Montgomery-
Asberg (MADRS) e da Escala de Impressão Clínica Global 
(subescala de Gravidade; CGI-S). O cálculo das pontuações 
foi repetido ao final do seguimento, ou seja, a conclusão 
naturalista do tratamento do episódio depressivo ou 
quando da suspensão do tratamento combinado devido a 
efeitos adversos. Os dados foram analisados por métodos 
estatísticos descritivos.

Foram incluídos 22 pacientes com idade média de 38.5 
± 13.3 anos, sendo 15 deles (68.2%) mulheres. A maioria 
apresentou depressão maior unipolar, sendo que dois 
pacientes tiveram diagnóstico de transtorno bipolar tipo II. 
Doze indivíduos apresentavam comorbidades psiquiátricas, 
sendo o transtorno de ansiedade o mais comum. Dez dos 
22 pacientes tinham o subtipo de depressão com sintomas 
melancólicos.

A duração global média da depressão foi de 10.7  
± 6.5 anos, com uma média de 5.5 ± 3.8 episódios 
prévios. O episódio depressivo atual tinha duração média 
de 9.1 ± 4.5 semanas e foi tratado, sem sucesso, com 
antidepressivos em monoterapia. 

Nenhum dos pacientes havia usado combinação de 
fármacos. No início da estratégia de combinação de 
antidepressivos, os pacientes não utilizavam nenhum  
outro fármaco psicotrópico, como antipsicóticos atípicos  
ou estabilizadores do humor. As pontuações iniciais das 
escalas HAM-D17, MADRS e CGI-S foram de 28.8 ± 3.8; 
30.1 ± 5.8; e 4.5 ± 0.5 pontos, respectivamente, 
correspondendo às formas moderadas a graves da doença. 
Ao concluir o seguimento, as médias dessas escalas foram, 
respectivamente, de 10.2 ± 4.7 (variação de 18.6  

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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± 6.4 pontos); 10.8 ± 4.6 (variação de 19.3 ± 6.8 pontos); 
e 2.3 ± 0.6 (variação de 2.3 ± 0.6 pontos) pontos. A taxa 
de remissão (pontuação final da HAM-D17 < 7 pontos) foi 
de 27.3%; por outro lado, observou-se resposta (variação 
maior que 50% na pontuação da HAM-D17) em 81.8% 
dos pacientes. Entre os indivíduos que apresentaram 
resposta ao tratamento, esta foi descrita após tratamento 
durante 4.6 ± 1.9 semanas.

A duração média do seguimento nesse modelo 
naturalista foi de 7.7 ± 2.8 semanas. As doses iniciais de 
venlafaxina e mirtazapina foram de 283.3 ± 70.7 mg e 
56.3 mg, respectivamente, enquanto que as doses finais 
foram discretamente menores (276.1 ± 67.0 mg e 48.4 
± 12.2 mg, respectivamente). Em relação à tolerância ao 
tratamento, um paciente interrompeu a terapia por náuseas 
refratárias. Não foram observados eventos relacionados 
à síndrome serotoninérgica e nenhum dos demais efeitos 
adversos verificados (sedação e ganho de peso) motivou a 
suspensão do tratamento. 

De acordo com os dados desse estudo, os autores 
garantem ter comprovado, na prática clínica, a eficácia da 
combinação de venlafaxina e mirtazapina como terapia 
de segunda escolha em pacientes com depressão maior. 
No presente estudo, a taxa de resposta foi de 81.8% após 
tratamento por menos de oito semanas, índice melhor que 
o de estudos prévios. Também se destaca que a taxa de 
remissão foi de 27.3% em seis semanas, melhor que a de 
13.7% após 12 semanas de tratamento no estudo STAR*D. 
Admite-se que os diversos estudos são de difícil comparação 
devido às metodologias utilizadas, à quantidade e às 
características dos pacientes incluídos. Nesse sentido, 
os indivíduos desta série de casos apresentavam maior 
probabilidade de resistência ao tratamento, inferida a partir 
das tentativas prévias de tratamento antidepressivo. 

Nota-se que a dose final média de venlafaxina (276.1 mg) 
e de mirtazapina (48.4 mg) nesse modelo naturalístico 
atingiu níveis semelhantes aos da prática psiquiátrica 
habitual. Tais resultados são congruentes com o princípio 
de sinergia da terapia combinada, que propõe o uso de 
doses baixas de fármacos, em vez do uso de uma dose mais 
elevada de uma monoterapia. Enfatiza-se que a média de 
tempo para atingir a resposta terapêutica (4.6 semanas) 
é menor do que a observada em outros estudos de 
tratamento da depressão maior. Embora algumas 
limitações reduzam o valor desse achado, postula-se que a 
combinação de venlafaxina e mirtazapina esteja associada 
a mecanismos teóricos específicos que promoveriam 
efeito antidepressivo mais rápido. Um potencial fator 
que pode explicar a diferença entre o tempo de resposta 
observado nessa série de casos e o tempo observado no 
estudo STAR*D (5.5 a 11.4 semanas) é a estratégia de 
tratamento combinado, além das diferenças metodológicas. 
Enquanto no estudo STAR*D, ambos os fármacos tinham 
sido indicados simultaneamente e com titulação paralela 
da dose, no presente estudo-modelo o segundo fármaco 
foi incorporado ao tratamento inicial com o 1º fármaco já 
estabelecido. 

Embora sejam reconhecidas as limitações inerentes à 
ausência de um grupo controle, espera-se que a realização 
de futuros estudos controlados e randomizados possa 
confirmar os resultados promissores descritos para a 
combinação de venlafaxina e mirtazapina, em termos de 
sinergia farmacodinâmica e de seu uso crescente na prática 
clínica psiquiátrica. Essa combinação medicamentosa 
poderia ser especialmente útil em indivíduos com certo 
perfil de sintomas (depressão relacionada à melancolia 
ou agitação) e constituir um tratamento de escolha mais 
precoce em comparação com os algoritmos vigentes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/141261

Comentario

As estratégias de associação de antidepressivos, ape-
sar de serem muito utilizadas na prática clínica, contam 
ainda com poucas evidências experimentais que lhes 
dêem suporte. Dessaforma, as diretrizes existentes (Tri-
vedi e cols., 2001) relegam-nas aníveis mais baixos, na 
hierarquia das escolhas terapêuticas.
Uma das associações medicamentosas mais utilizadas é jus-

tamente a associação da venlafaxina à mirtazapina (Stahl, 
2000), por potencializar a liberação da serotonina e da no-
repinefrina, alémd e possivelmente reduzir a magnitude 
dos efeitos colaterais individuais desses medicamentos.
A venlafaxina é um agente dual, capaz de inibir a 

receptação da serotonina (5-HT) e da norepinefrina 
(NE); embora a mirtazapina também atue em ambos 
os sistemas (5-HT e NE), suas ações incluem antagonis-
mo alfa-2 adrenérgico, 5-HT2 e 5-HT3 (Stahl, 1998). Em 
combinação, a venlafaxina + mirtazapina podem, mais 
seletivamente, ativar os receptores 5-HT1A (Stahl, 2000).
No presente estudo (Malhi, Ng e Berk, 2008) foram 

incluídos 22 pacientes, com episódio depressivo maior, 
com idade entre 22 a 75 anos. Vinte pacientes tiveram 
o diagnóstico de depressão unipolar e dois tiveram o 
diagnóstico de transtorno bipolar de tipo II. A comorbi-
dade mais frequente foi o transtorno de ansiedade. A 
duração da doença foi em média de 10.7 anos (range 
de 2 a 26 anos). O número prévio de episódios foi de 
5.5 anos (variando entre 1 a 14 anos). Os pacientes já 
haviam usado um ou dois antidepressivos (inibidores de 
recaptação de serotonina ou venlafaxina), ou haviam 
feito potencialização com lítio. Nenhum havia feito 
combinação de dois antidepressivos. No momento ini-
cial os pacientes tiveram, em média, escores da Esca-
la de Depressão de Hamilton (HAM-D), de 17 itens, de 
28.8 pontos, situando-se no espectro de depressão mo-
derada a grave. Ao fim do estudo (aproximadamente 
após oito semanas) seis pacientes (27.3%) haviam obti-
do remissão (HAM-D ≤ 7 pontos) e 18 dos 22 pacientes 
(81.8%) tiveram resposta ao tratamento (definida como 
redução de 50% dos escores na HAM-D). As doses fo-
ram ajustadas de forma naturalística, de forma similar à 
que ocorre na prática clínica costumeira.
A dose média da venlafaxina foi de 283.3 mg/dia (varian-

do entre 150 a 375 mg/dia) e a dose média da mirtazapina 
foi de 56.3 mg/dia (variando entre 45 a 60 mg/dia). Embo-
ra 10 dos 22 pacientes tivessem experimentado algum 
sintoma colateral (sedação = oito pacientes, ganho de 
peso = três pacientes, náusea = três pacientes), nenhum 
dos efeitos colaterais foi grave osuficiente para levar à 
interrupção do tratamento.
Essa série de casos indica que a associação venlafaxina 

+ mirtazapina constitui-se em boa opção para pacientes 
que não responderam ao tratamento com um primeiro 
antidepressivo, usado isoladamente. A média de tem-
po para se atingir a resposta foi relativamente curta  
(4.6 semanas), o que vem corroborar a hipótese de que 
a combinação venlafaxina + mirtazapina pode ter resul-
tados mais precoces. No estudo STAR*D (Trivedi, 2006) 
as médias detempo para se chegar à resposta variaram 
entre 5.5 a 11.4 semanas; para as combinações foi de 
6.3 semanas (a metodologia utilizadano STAR*D foi, no 
entanto, diferente).
Os autores (Malhi, Ng e Berk, 2008) fazem a ressalva 

deque o presente estudo não contou com um grupo 
placebo; sabe-se, no entanto, que o uso do placebo é 
difícil de se implementar na prática, para pacientes que 
já falharam em ter resposta a um tratamento prévio. O 
desenho naturalístico do presente estudo tem a vanta-
gem de aproximá-lo da realidade encontrada na prática 
clínica diária.
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A importância do diagnóstico e do 
tratamento adequados do transtorno 
obsessivo-compulsivo

New England Journal of Medicine 371(7):646-653, Ago 2014

Chicago, EE.UU.
Paciente de 19 anos de idade é trazido à consulta 

médica pelo pai devido ao comportamento de lavar as 
mãos 100 vezes por dia, não emcostarem objetos que 
foram tocados por outras pessoas sem antes desinfetá-los e 
apresentar medo de germes. Esse quadro havia se iniciado 
fazia aproximadamente dois anos e era acompanhado de 
isolamento, alimentação insuficiente e desejo de morrer. 
O paciente apresentava quadro clínico compatível com 
transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), caracterizado 
por obsessões de contaminação. É importante avaliar 
apresença de obsessões e compulsões adicionais, o nível de 
consciência do transtorno e a comorbidade com transtorno 
de tiques; isso permitirá aferir o prognóstico e escolher a 
terapêutica apropriada. Após o diagnóstico, é fundamental 
educar o paciente quanto às características do transtorno e 
à importância do tratamento adequado; assim, poderá ser 
feita a opção terapêutica mais indicada ao paciente.

No presente artigo são discutidas as características do 
TOC e a abordagem diagnóstica e terapêutica para os 
pacientes.

O TOC é uma doença neuropsiquiátrica caracterizada 
pela mal-estar e perda de tempo, além de poder 
incapacitar os pacientes. As obsessões são definidas como 
pensamentos ou imagens intrusivos e não desejados 
capazes de provocar inquietação ou desassossego. Com o 
objetivo de eliminar essas obsessões, os pacientes utilizam 
outro pensamento ou ação. Nesse momento surgem as 
compulsões, que são comportamentos ou atos mentais 
repetitivos, que o indivíduo realiza para neutralizar 
ou diminuir o mal-estar ou para prevenir um evento 
indesejado. Para realizar o diagnóstico de TOC, é necessária 
a presença de pensamentos obsessivos durante mais de 
uma hora diária e que não apareçam ou desapareçam 
subitamente após um evento particular. O conteúdo das 
obsessões pode ser diverso, variando conforme o contexto 
cultural, a idade e o momento da vida.

Esse transtorno tem igual prevalência em homens e 
mulheres e, em geral, aparece entre 10 e 21 anos de idade. 
O início pode ser mais precoce no sexo masculino e é pouco 
frequente após os 30 anos. Até o presente momento, não 
há dados suficientes sobre a causa do TOC, embora se 
acredite que exista a participação de fatores genéticos. Do 
ponto de vista biológico, os pacientes com TOC podem 
apresentar hiperatividade do córtex cerebral orbitofrontal e 
do núcleo caudado, entre outras anormalidades funcionais. 
De forma semelhante, relata-se déficit cognitivo relacionado 
à disfunção do lobo frontal e de estruturas relacionadas.

Na ausência de tratamento, o TOC geralmente se torna 
um processo crônico com índices baixos de remissão; por 
outro lado, o tratamento adequado permite atingir resposta 

e remissão em grande número de casos. É fundamental 
o diagnóstico precoce e o tratamento oportuno, com o 
objetivo de melhorar o prognóstico dos pacientes com TOC; 
apesar disso, na prática clínica, observa-se uma frequência 
elevada de tratamento inadequado.

Ao realizar o diagnóstico de TOC, é fundamental fazer o 
diagnóstico diferencial com outros transtornos de ansiedade 
e depressão. É importante salientar o alto grau de convicção 
que os pacientes apresentam em relação a suas crenças 
e obsessões. A ausência de insight sobre o transtorno 
associa-se ao prognóstico desfavorável e à comorbidade 
com transtorno de tiques, o que diminui a probabilidade 
de resposta adequada ao tratamento farmacológico em 
crianças e adolescentes.

A psicoterapia é uma estratégia útil na presença de TOC, 
especialmente a terapia cognitiva e a terapia de exposição 
e prevenção de resposta (EPR). A EPR consiste na exposição 
gradual, repetida e prolongada a estímulos ou situações 
temidas, combinada com a abstinência de comportamentos 
compulsivos. Essa estratégia tem o objetivo de fazer com 
que o paciente apresente diminuição natural da ansiedade, 
sem a necessidade de fazer um esforço para evitar a 
situação, e reconheça que o temor não tem fundamentos 
reais. Durante a exposição, é importante que o paciente 
se concentre nos aspectos temidos da situação e que não 
utilize estratégias de distração. A terapia de exposição 
deve ser aplicada diariamente e acompanhada de registro 
dos níveis de ansiedade e mal-estar apresentados pelo 
paciente. A eficácia e os benefícios em longo prazo da EPR 
foram demonstrados em diferentes estudos controlados e 
randomizados.

A terapia cognitiva é utilizada com o objetivo 
de ensinar os pacientes a identificar e corrigir os 
pensamentos disfuncionais relacionados às situações 
temidas. A identificação dos pensamentos automáticos 
e pouco realistas e a modificação da interpretação 
desses pensamentos permitem diminuir a ansiedade 
e as compulsões. Como parte da terapia cognitiva, os 
pacientes devem fazer um registro diário das obsessões e 
das interpretações realizadas a partir delas. Por sua vez, o 
terapeuta utiliza um questionamento socrático para ajudar 
o paciente a identificar a distorção cognitiva. A utilização 
de experimentos comportamentais permite mostrar os 
pensamentos errôneos sobre as associações causais 
afirmadas pelo paciente. Embora se tenha mostrado que a 
terapia cognitiva apresente nível de eficácia semelhante ao 
da EPR, esta última concentra maior número de estudos e é 
considerada uma opção de primeira linha para o tratamento 
dos pacientes com TOC.

Os resultados obtidos em diferentes estudos indicam que 
a farmacoterapia com clomipramina ou inibidores seletivos 
da recaptação de serotonina (ISRS), como a fluoxetina, é 
eficaz em pacientes com TOC. A comparação entre ISRS 
distintos ou entre os ISRS e a clomipramina não demonstrou 
diferenças significativas quanto à eficácia; porém, os ISRS 
são fármacos de primeira linha, pois possuem melhor perfil 
de tolerabilidade que a clomipramina. Deve-se considerar 
que os pacientes com TOC que recebem ISRS necessitam 
de doses maiores e por períodos mais prolongados até 
a resposta, em comparação com pacientes portadores 
de outros transtornos, como a depressão. A resposta ao 
tratamento farmacológico é menor na presença de TOC de 
início precoce, sintomas graves e sintomas de acumulação 
ou tiques. Em caso de resposta, recomenda-se continuar 
o tratamento por um ou dois anos e diminuir a dose 
progressivamente.

Os resultados obtidos em diferentes estudos indicam que 
a EPR é mais eficaz que a farmacoterapia em crianças com 
TOC. Além disso, a combinação de EPR e farmacoterapia 
está associada a resultados mais favoráveis, em comparação 
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com a farmacoterapia isolada. Embora em alguns estudos 
tenha sido demonstrada a utilidade de associar um fármaco 
complementar, como um antipsicótico, na ausência de 
resposta inicial ao tratamento com ISRS, não existem dados 
confiáveis a esse respeito.

Em pacientes colaborativos que não apresentam sintomas 
depressivos graves ou naqueles que preferem não receber 
tratamento farmacológico, recomenda-se a EPR como 
tratamento inicial. Por outro lado, nos pacientes que temem 
a EPR, pode-se iniciar o tratamento com um ISRS, pois esses 
fármacos diminuem os sintomas e, com isso, podem tornar 
o paciente colaborativo para o início da EPR. O início do 
tratamento com um ISRS é recomendado para os pacientes 
que não são capazes de cooperar com a EPR, para aqueles 
com antecedentes de boa resposta a os ISRS e para os 
que preferem receber medicação antes da psicoterapia. Se 
não houver resposta apropriada ao tratamento com uma 
das estratégias mencionadas, se houver comorbidade com 
doenças como depressão, ou se o paciente preferir receber 
medicação pelo menor tempo possível, recomenda-se a 
combinação de ambos os tratamentos.

A estimulação cerebral profunda e a ablação cirúrgica 
podem ser consideradas em pacientes com TOC grave, 
incapacitante e resistente ao tratamento clínico; até o 
momento, apenas a estimulação cerebral profunda está 
aprovada pelo Food and Drug Administration (FDA) para 
o tratamento de pacientes com TOC. São necessários mais 
estudos sobre o tratamento de longo prazo em crianças 
e idosos com TOC. É importante conhecer os fatores que 
predizem a resposta ao tratamento.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/143438

Eficácia do escitalopram em pacientes 
idosos com depressão e ansiedade

American Journal of Geriatric Pharmacotherapy 4(3):201-209, Set 2006

Temple, EE.UU.
A frequência dos transtornos de ansiedade na 

população idosa é elevada, assim como sua associação 
com a depressão. Essa comorbidade pode levar a um 
comprometimento funcional significativo do paciente, 
além de estar associada com a resposta inadequada ao 
tratamento, em comparação com o que é observado na 
presença de apenas um dos transtornos.

Do ponto de vista neurobiológico, a depressão e a 
ansiedade possuem características comuns, incluindo 
a diminuição do funcionamento do eixo hipotálamo-
hipófise-adrenal (HHA) e a alteração dos sistemas de 
neurotransmissão serotoninérgica e noradrenérgica. 
Coincidentemente, a administração de antidepressivos que 
atuam sobre ambos os sistemas é eficaz no tratamento dos 
pacientes que apresentam depressão ou ansiedade. 

Os fármacos de primeira linha para o tratamento dos 
pacientes com transtornos depressivos ou de ansiedade 
são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina 
(ISRS) e os antidepressivos mais novos, como os inibidores 
da recaptação de noradrenalina e serotonina (IRNS). Os 
benzodiazepínicos também são frequentemente utilizados 
na presença de ansiedade e depressão. Entretanto, sua 
administração a longo prazo pode piorar os sintomas 
depressivos e se associar a transtornos cognitivos e 
sedação. Além disso, a interrupção do tratamento com 
benzodiazepínicos pode ser difícil, pois esses fármacos 
causam tolerância e dependência. Embora os ISRS sejam 
recomendados como fármacos de primeira linha em idosos 
com depressão e ansiedade associadas, até o momento 
não existem resultados conclusivos sobre a eficácia do 
escitalopram no tratamento de pacientes sob essas 
condições.

O presente estudo foi realizado com o objetivo de 
avaliar a eficácia e a tolerabilidade do tratamento com 
escitalopram em pacientes idosos com transtorno 
depressivo maior (TDM) em associação ao transtorno de 
ansiedade generalizada (TAG). Os autores levantaram a 
hipótese de que esse fármaco melhoraria ambos os quadros 
clínicos.

O estudo teve duração de doze semanas e incluiu 
pacientes com 65 anos de idade ou mais que apresentavam 
TDM em associação com TAG com mais de quatro semanas 
de evolução.

No início do estudo, os pacientes foram submetidos 
a coleta de exames laboratoriais, eletrocardiograma 
e avaliação dos quadros clínico e psiquiátrico. Nesta 
última avaliação foram utilizadas as seguintes escalas: 
Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS), 
Hamilton Rating Scale for Anxiety (HAM-A) e Structured 
Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID-I).

Após um período de detecção sistemática e washout, 
os pacientes receberam tratamento com uma dose diária 
de 10 mg de escitalopram. Depois de quatro semanas, foi 
permitido o aumento da dose para até 20 mg/dia, conforme 
a necessidade. Também foi permitida a administração de 5 
a 10 mg de zolpidem à noite, até três vezes por semana.

O parâmetro principal de eficácia foi a alteração na 
pontuação das escalas MADRS e HAM-A. Secundariamente, 
foram avaliados os resultados do questionário SF-36 
(Medical Outcomes Study 36-Item Short form Health 
Survey). Essa ferramenta permite avaliar a qualidade de 
vida e o comprometimento funcional dos pacientes. Todos 
os parâmetros de avaliação foram aplicados durante a 
detecção sistemática, no início do tratamento e após doze 
semanas de seguimento. Os pacientes também foram 
avaliados periodicamente para a determinação do quadro 
clínico, a aderência terapêutica e a tolerabilidade ao 
tratamento.

Um total de vinte pacientes recebeu escitalopram. A 
média de idade dos pacientes foi de 73 anos, 30% eram 
do sexo feminino e 85% tinham origem caucasiana. O 
estudo foi completado por dezessete pacientes, sendo que 
71% deles necessitaram de tratamento intermitente para 
insônia com zolpidem. A dose média do escitalopram foi 
de 16.6 mg. 

O tratamento com escitalopram proporcionou uma 
melhora significativa da pontuação das escalas MADRS e 
HAM-A de todos os pacientes. Houve melhora de 50% ou 
mais na pontuação das escalas MADRS e HAM-A em 55% 
e 65% dos pacientes com TDM e TAG, respectivamente, no 
final do estudo. Também foi observada melhora significativa 
da qualidade de vida e do funcionamento social. Os efeitos 
adversos observados foram tontura e sonolência. Nenhum 
paciente apresentou alteração significativa dos parâmetros 
laboratoriais no final do tratamento.



Claves Farmacología Clínica, Neurociencias 3 (2015) 16-33

h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

32

O tratamento da depressão e da ansiedade em idosos 
é complicado devido à falta de aderência terapêutica, a 
alterações fisiológicas associadas à idade e ao aumento da 
probabilidade de efeitos adversos relacionados a questões 
farmacocinéticas e farmacodinâmicas. Conforme os 
resultados obtidos no presente estudo, a administração 
de escitalopram mostrou-se eficaz e bem tolerada no 
tratamento de pacientes idosos com depressão associada 
à ansiedade. A melhora funcional e da qualidade de vida 
dos pacientes observada após doze semanas de tratamento 
com escitalopram é coincidente com o relato de outros 
investigadores.

Em estudos anteriores, foi observada a eficácia do 
tratamento com escitalopram na presença de quadros 
agudos de depressão maior. Nesses estudos, o fármaco 
também diminuiu os níveis de ansiedade e se associou com 
bom perfil de tolerabilidade. Estudos anteriores também 
confirmaram a eficácia do escitalopram no tratamento dos 
pacientes com TAG. 

Entre as limitações do presente estudo, os autores 
mencionam seu desenho aberto, a inclusão de poucos 
pacientes e a ausência de avaliação sistemática de 
transtornos amnésticos. Isso é importante, já que a 
depressão e a ansiedade podem ser sintomas iniciais de 
demência. Além disso, a avaliação dos efeitos adversos foi 
realizada por perguntas abertas. Por último, a quantidade 
de mulheres incluídas no estudo foi baixa, o que limita a 
generalização dos resultados obtidos.

O tratamento com escitalopram, na dose de 10 a  
20 mg/dia, melhorou significativamente os sintomas de 
ansiedade e depressão dos pacientes idosos com TDM em 
associação ao TAG.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/144627

Comentario

O artigo trata de um assunto bastante importante, o 
tratamento farmacológico da comorbidade do transtor-
no depressivo maior (TDM) com transtorno de ansieda-
de generalizada (TAG) no idoso; embora o tratamento 
dos referidos transtornos isolados já tenha sido alvo de 
estudos controlados, a avaliação da resposta farmaco-
terapêutica na comorbidade, especialmente na terceira 
idade, não é particularmente estudada. Os protocolos 
de tratamento da depressão frequentemente avaliam 
a melhora de sintomas de ansiedade, mas a comorbida-
de é usualmente um critério de exclusão nos protocolos 
de avaliação de tratamentos antidepressivos (mesmo 
sendo frequente na população). A população idosa  
(≥ 65 anos) é excluída dos estudos de aprovação de me-
dicamentos, embora represente uma fatia em constan-
te aumento na população: no Brasil, maiores de 65 anos 
representavam 5.9% da população em 2000, saltando 
para 7.4% em 2010.1 A escolha do escitalopram também 
é bastante acertada, pois trata-se de um medicamento 
com indicações aprovadas para o tratamento tanto da 
depressão quanto do TAG. O escitalopram possui meia-
vida de eliminação entre 27 e 32 horas, possibilitando 
dose única diária sem risco de “acúmulo” no organis-
mo.2 A molécula não possui efeito no citocromo P450, 
com baixo risco de interações farmacocinéticas, carac-
terística útil em caso de polifarmácia (idosos podem 
apresentar vários transtornos e insuficiências de órgãos 
e sistemas, acarretando no uso de diversos fármacos). 
A eficácia do escitalopram no tratamento do TAG está 
bem demonstrada,3 e apresenta superioridade em re-
lação a outros inibidores seletivos da recaptação de se-
rotonina (ISRS) no tratamento da depressão,4 tornando-
se assim de eleição para o tratamento da comorbidade. 

Uma revisão publicada recentemente demonstra a im-
portância da ansiedade em idosos, relatando a elevada 
prevalência de ansiedade nesta faixa etária, com custos 
sociais e sofrimento pessoal, além da redução na qua-
lidade de vida; os transtornos ansiosos no idoso apre-
sentam altos índices de recorrência e progressão para 
depressão e comorbidade depressivo-ansiosa.5 Embora 
existam tratamentos farmacológicos e psicoterápicos 
para estas condições, elas são frequentemente sub-
tratadas em idosos. Há uma necessidade urgente de se 
chamar a atenção para este problema, proporcionando 
maiores índices de diagnóstico correto e tratamento 
adequado. Neste contexto, mesmo um trabalho aberto 
e sem controle, como o apresentado no artigo, já se re-
veste de importância, pois além da redução dos escores 
das escalas para depressão (Montgomery-Åsberg De-
pression Rating Scale, MADRS) e ansiedade (Hamilton 
Rating Scale for Anxiety, HAM-A), foi estudada também 
a melhora da qualidade de vida e do funcionamento 
social, frequentemente prejudicadas pelos transtornos 
mentais. Como revisado no próprio artigo, as condições 
comórbidas podem exigir maior tempo para resposta 
plena, em relação aos transtornos isolados, especial-
mente em idosos; sendo assim, um estudo de apenas 
doze semanas de fato mostrou-se insuficiente para se 
avaliar a remissão completa das comorbidades. Entre-
tanto, a melhora encontrada em quatro sub-fatores de 
qualidade de vida, e o índice de resposta terapêutica 
nas escalas, já é um alento para a população estudada. 
Estudos controlados, duplo-cegos, e que avaliem a re-
missão dos transtornos, são necessários para a generali-
zação dos achados, mas os autores deixam claro tratar-
se de estudo-piloto. Outra dificuldade encontrada é o 
desbalanço entre o sexo dos pacientes da amostra, pois 
foi utilizada casuística de um ambulatório de veteranos, 
com nítida preponderância de homens. Mesmo assim, 
destaca-se o cuidado na seleção dos pacientes e nos 
cuidados com as avaliações clínicas e laboratoriais, tor-
nando todo procedimento experimental muito seguro. 
Outro cuidado foi a utilização de entrevista diagnóstica 
semi-estruturada (SCID-I), proporcionando confiabilida-
de diagnóstica. Contudo, os próprios autores admitem 
que faltou um exame mais cuidadoso do estado cog-
nitivo dos pacientes, pois um distúrbio cognitivo leve 
(DCL) é frequente nesta faixa etária e os sintomas de 
ansiedade e depressão podem ser pródomos de um 
DCL, que é estável no tempo mas pode se converter em 
Doença de Alzheimer em certos casos.6 Uma avaliação 
neuropsicológica poderia dirimir esta dúvida, mas é um 
procedimento complexo e fugiria muito dos objetivos 
primários do estudo. 
Pode-se concluir que o escitalopram deve ser conside-

rado como opção farmacoterápica útil na comorbidade 
de TAG e TDM no idoso, com elevada tolerabilidade e 
segurança demonstradas em um estudo aberto de doze 
semanas. Contudo, estudos com amostras maiores, con-
trolados e com maior duração, visando a obtenção de 
remissão ao invés de apenas resposta terapêutica, são 
necessários para se confirmar estes achados.
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Vantagens do aripiprazol 
em comparação com outros 
antipsicóticos

Journal of Clinical Psychiatry 62(11):841-842, Nov 2001

San Diego, EE.UU.
Os estabilizadores do sistema dopaminérgico, como o 

aripiprazol, são antipsicóticos eficazes que não causam 
efeitos adversos motores significativos. Isso porque não 
bloqueiam os receptores dopaminérgicos tipo 2 (D

2
) 

como os antipsicóticos clássicos, cuja ação terapêutica 
se fundamenta no controle do aumento dos níveis 
sinápticos que ocorre na psicose. O bloqueio causado pelos 
antipsicóticos típicos se dá no nível da via mesolímbica 
e, embora seja eficaz do ponto de vista sintomático, traz 
como desvantagem o fato de ser inespecífico. A falta de 
especificidade do bloqueio dopaminérgico D

2
 desencadeia 

efeitos adversos. Por exemplo, o bloqueio dos receptores 
dopaminérgicos localizados na via nigroestriatal pode 
provocar sintomas extrapiramidais, parkinsonismo e 
discinesia tardia. Ou seja, os antipsicóticos clássicos se 
ligam aos receptores dopaminérgicos D

2
 de forma não 

seletiva nas vias dopaminérgicas cerebrais. Eles promovem 
ainda um antagonismo dopaminérgico acentuado e 
sustentado ao longo do tempo.

O conjunto de efeitos adversos motores dos antipsicóticos 
típicos tornou evidente a necessidade de desenvolvimento 
de fármacos eficazes, que produzissem ação sináptica 
associada a níveis aceitáveis de tolerabilidade. Embora 
se tenha tentado diminuir os sintomas psicóticos por 
mecanismo de ação alternativo ao bloqueio dos receptores 
dopaminérgicos D

2
, esse objetivo não foi alcançado. Por 

outro lado, foi possível modificar o modo de ligação 
dos fármacos com os receptores D

2
, com consequente 

diminuição dos efeitos adversos motores.
Esse perfil de ação caracteriza tanto os antipsicóticos 

atípicos como os fármacos mais novos, como o aripiprazol, 
que agem pela estabilização do sistema dopaminérgico.

Os antipsicóticos atípicos, ou de segunda geração, 
possuem melhor perfil de ligação com os receptores 
dopaminérgicos D

2
, em comparação com os antipsicóticos 

típicos, pois eles atuam principalmente nas regiões 
cerebrais onde se detecta o aparecimento dos sintomas 
psicóticos; sua ação sobre as regiões relacionadas ao 
aparecimento de efeitos adversos motores é menor. 
Esse perfil de ação é observado em razão da diminuição 
da atividade antagonista D

2
 pelo bloqueio simultâneo 

dos receptores dopaminérgicos 5-HT
2A

 ou pela ligação 
do fármaco com os receptores dopaminérgicos por um 
período limitado. Deve-se destacar que a redução do nível 
de agonismo dopaminérgico D

2
 nem sempre é uma ação 

benéfica.
Os antipsicóticos de terceira geração, como o aripiprazol, 

atuam como estabilizadores do sistema dopaminérgico. 
Ou seja, eles bloqueiam os receptores D

2
 na presença de 

um tônus dopaminérgico elevado, por exemplo, na via 
mesolímbica, sem afetar os níveis do neurotransmissor 
em regiões em que não é necessária sua ação, como na 
via nigroestriatal. Como resultado, o aripiprazol pode ser 
adotado como um antipsicótico eficaz, que não produz 
efeitos adversos significativos. 

Ele pode aumentar a atividade dopaminérgica em certas 
regiões cerebrais, como a via mesocortical, favorecendo a 
melhora dos pacientes.

Como já mencionado, a estabilização do sistema 
dopaminérgico é o mecanismo de ação de determinados 
fármacos antipsicóticos que não afetam a função motora, 
como o aripiprazol. Em condições normais, há um 
equilíbrio entre a estimulação dos receptores D

2
 pré e pós-

sinápticos, o que promove uma ativação dopaminérgica 

apropriada nas diferentes regiões cerebrais. Embora os 
receptores D

2
 pré-sinápticos modulem a liberação do 

neurotransmissor, a sensibilidade dos receptores D
2
 pós-

sinápticos para a detecção da presença de dopamina é 
maior. Consequentemente, a neurotransmissão é finalizada 
quando os níveis de dopamina são suficientemente 
elevados para causar uma estimulação pós-sináptica que 
interrompa a liberação do neurotransmissor.

A atividade e a sensibilidade dos neurônios 
dopaminérgicos diferem conforme a região cerebral 
considerada.

Essas diferenças são mais significativas com a 
administração de determinados psicofármacos, ou em 
pacientes que apresentam certas doenças. A estabilização 
da neurotransmissão dopaminérgica pela administração 
de antipsicóticos tem como objetivo aumentar ou diminuir 
os níveis do neurotransmissor, conforme a hipoatividade 
e a hiperatividade dopaminérgica, respectivamente. Isso 
traz vantagens tanto em termos terapêuticos como de 
tolerabilidade. 

Os fármacos estabilizadores do sistema dopaminérgico 
permitem que o paciente atinja o equilíbrio da 
neurotransmissão conforme sua demanda fisiológica. 
Quando os níveis de dopamina estão muito baixos, eles 
favorecem o aumento da atividade da via dopaminérgica. 
Por outro lado, na presença de níveis elevados de 
dopamina, o efeito dos estabilizadores do sistema 
dopaminérgico resulta na diminuição da atividade dessa 
via. Do ponto de vista farmacológico, o efeito dos 
estabilizadores do sistema dopaminérgico é chamado de 
“agonismo parcial”. Até o momento, não existem dados 
precisos a respeito dos mecanismos de ação molecular 
dos agonistas parciais dos receptores D

2
. É possível que a 

ação farmacológica dos agonistas parciais dos receptores 
D

2
 seja influenciada pela localização desses receptores 

nas sinapses e pela sua distribuição cerebral, entre outros 
fatores. Diferentemente do que se poderia interpretar a 
partir da denominação “agonista parcial”, a atividade dos 
fármacos com esse mecanismo de ação não é incompleta. 
Na realidade, os estabilizadores do sistema dopaminérgico 
não são fármacos menos eficazes do que os antipsicóticos 
que atuam por outros mecanismos de ação.

O antipsicótico aripiprazol é o protótipo de estabilizador 
do sistema dopaminérgico. Sua administração permite 
diminuir os sintomas psicóticos de forma eficaz e, ao 
mesmo tempo, reduzir o risco de efeitos adversos, que 
são observados com o uso dos antipsicóticos clássicos. 
Ou seja, a administração do aripiprazol promove efeito 
antipsicótico sem afetar o funcionamento motor. Isso 
ocorre pela preservação da atividade dopaminérgica ao 
nível da via nigroestriatal, com consequente redução do 
aparecimento de sintomas motores. Essa ação se associa 
ao efeito antipsicótico promovido pela diminuição da 
atividade do neurotransmissor ao nível da via mesolímbica. 
Resumindo, o aripiprazol é eficaz e não causa efeitos 
adversos devido à ação estabilizadora que produz no 
sistema dopaminérgico.

O aripiprazol é uma molécula com características 
farmacológicas diferentes da maioria dos antipsicóticos, 
uma vez que seu mecanismo de ação envolve a modulação 
da neurotransmissão dopaminérgica. O tratamento com 
aripiprazol traz benefícios significativos aos pacientes, pois 
além da estabilização do quadro clínico, ele se associa 
com bom perfil de tolerabilidade. Assim, o aripiprazol é 
uma opção terapêutica de primeira linha e é útil na terapia 
de manutenção. Entre suas vantagens, destacam-se o 
menor tempo para atingir a resposta terapêutica e a boa 
tolerabilidade.

Información adicional em
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/145236
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Los acontecimientos científicos recomendados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) 
se destacan por su utilidad para la actualización de los profesionales iberoamericanos.

Eventos recomendados

EUROTOX, 51th Congress of the European 
Societies of Toxicology
Porto, Portugal
13 al 16 de septiembre de 2015
www.eurotox2015.com

36º Congreso de la Sociedad Española de 
Farmacología
Valencia, España
16 al 18 de septiembre de 2015
www.socesfar.com

BIOPHARMA 2015, International Conference 
and Expo on Biopharmaceutics 
Baltimore, EE.UU.
21 al 23 de septiembre de 2015 
biopharmaceutics.pharmaceuticalconferences.com

XXXVII Congreso Anual de la Sociedad de 
Farmacología de Chile 
Coquimbo, Chile
22 al 25 de septiembre de 2015
www.socneurciencia.cl
secretaria@sofarchi.cl

28 th Annual Congress of the European Society 
of Intensive Care Medicine
Berlín, Alemania
3 al 7 de octubre de 2015
www.esicm.org/events/annual-congress

10 th International Congress of de INA
Jerusalén, Israel
14 al 16 de octubre de 2015
www.ina2015.com

IX Congreso Nacional de Atención 
Farmacéutica
Toledo, España
15 al 17 de octubre de 2015
info@congresoaf.com
www.congresoaf.com

XIX Congreso Nacional Farmacéutico
Córdoba, España
22 al 24 de octubre de 2015
congral@redfarma.org
www.portalfarma.com

XLVII Reunión Anual de Farmacología 
Experimental 2015
Córdoba, Argentina
4 al 6 de noviembre de 2015
www.safe-digital.org/Congreso SAFE.html

60º Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Farmacia Hospitalaria. SEFH 2015 
Valencia, España 
10 al 13 de noviembre de 2015
60congreso.sefh.es

XXVIII Congreso Mundial de la Asociación 
Mundial de Sociedades de Patología y 
Medicina de Laboratorio (WASPaLM)
Cancún, México
18 al 21 de noviembre de 2015
www.waspalm.org

3er Congreso de Oncología Médica y Farmacia 
Oncológica. Tendiendo Puentes 
Toledo, España
26 al 28 de noviembre de 2015
tendiendopuentes@doctaforum.com
www.seom.org

10th International Congress on Autoimmunity
Leipzig, Alemania
6 al 10 de abril de 2016
autoimmunity.kenes.com

4 th Annual Biosimilars & Biobetters Congress 
2016
Londres, Reino Unido
Abril de 2016
www.biosimilars-congress.com
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