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APRESENTAÇÃO

Prezado leitor,
Esta penúltima edição de 2017 inicia com um artigo original, quantitativo, analítico, transversal, de Maria Cassia 

Mazzi Freire et al. O artigo analisa fatores associados à autoavaliação de saúde em idosos com transtornos mentais. 
Foram avaliadas variáveis demográficas, atividades básicas e instrumentais de vida diária e características dos 
transtornos mentais, tais como idade ao primeiro diagnóstico, número de diagnósticos e categorias diagnósticas. 
O estudo demonstrou que há associações entre algumas das características estudadas e autoavaliação de saúde 
nessa população, apontando para a necessidade de maior conhecimento das condições de saúde dos idosos com 
transtornos mentais.

Em seguida, temos três artigos de revisão. No primeiro deles, Anderson Sousa Martins da Silva et al. conduzem 
uma revisão sistemática sobre o uso de lisdexanfetamina em transtornos de humor. Nos cinco artigos analisados 
em texto integral, poucos dados sobre o uso da substância em transtornos do humor foram encontrados, porém os 
resultados indicam a possibilidade de potencializar tratamento, reduzir prejuízos cognitivos e melhorar parâmetros 
de síndrome metabólica em transtornos específicos.

A segunda revisão, também sistemática, de Heydrich Lopes Virgulino de Medeiros et al., trata de escalas de 
avaliação da esquizofrenia validadas para uso no Brasil. Novamente, após a aplicação dos critérios de inclusão 
e exclusão, cinco artigos foram analisados integralmente pelos autores, revelando que importantes escalas de 
avaliação clínica na esquizofrenia já foram validadas para uso no Brasil, havendo, no entanto, ausência de validações 
destinadas a avaliar isoladamente a dimensão negativa.

Nosso terceiro e último artigo de revisão é dedicado ao tema da saúde da mulher, sempre presente em nossa 
Revista Debates em Psiquiatria. Amaury Cantilino et al. provocam, no título: qual será a real associação entre 
antidepressivos, depressão na gravidez e autismo? Partindo da suspeita levantada no início dos anos 2010 de que 
a exposição pré-natal a antidepressivos poderia contribuir para o aumento do risco de transtornos do espectro 
autista, o artigo revisa a evolução e evidências dessa associação. Segundo os autores, a literatura analisada indica 
que o grupo de mulheres que tomam medicação é diferente do grupo daquelas deprimidas que não tomam, e talvez 
estes outros fatores sejam os responsáveis pelas diferenças nas taxas de autismo encontradas em suas respectivas 
proles. 

Para encerrar o número, Ana Sofia Pontes Trillo et al. relatam o caso de um paciente com transtorno do espectro 
autista associado ao mosaicismo genético 46XY. Os autores descrevem a evolução do paciente e discutem a 
literatura sobre anomalias cromossômicas associadas ao transtorno, concluindo que a avaliação clínica de cada caso 
de transtorno do espectro autista deveria contemplar sempre aspectos neurológicos, psiquiátricos e genéticos.

Boa leitura!

Antônio Geraldo da Silva e João Romildo Bueno
Editores Seniores, Revista Debates em Psiquiatria

http://dx.doi.org/10.25118/2236-918X-7-5-a

RDP_5_2017.indd   3 09/01/18   15:03



4 revista debates em psiquiatria - Set/Out 2017

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente: Carmita Helena Najjar Abdo - SP

Vice-Presidente: Alfredo José Minervino - PB

Diretor secretário: Claudio Meneghello Martins - RS

Diretor secretário adjunto: Maria de Fátima Viana de 

Vasconcellos - RJ

Diretor tesoureiro: Antônio Geraldo da Silva - DF

Diretor tesoureiro adjunto: Maurício Leão de Rezende - MG

DIRETORES REGIONAIS

Diretor Regional Norte: Cleber Naief Moreira - AM

Diretor Regional Adjunto Norte: Kleber Roberto da Silva 

Gonçalves de Oliveira - PA

Diretor Regional Nordeste: André Luis Simões Brasil 

Ribeiro - BA

Diretor Regional Adjunto Nordeste: Everton Botelho 

Sougey - PE

Diretor Regional Centro-Oeste: Renée Elizabeth de 

Figueiredo Freire - MT

Diretor Regional Sudeste: Érico de Castro e Costa - MG

Diretor Regional Adjunto Sudeste: Marcos Alexandre 

Gebara Muraro - RJ

Diretor Regional Sul: Eduardo Mylius Pimentel - SC

Diretor Regional Adjunto Sul: Carla Hervê Moran Bicca - RS

CONSELHO FISCAL

Titulares:

Itiro Shirakawa – SP

Alexandrina Maria Augusta da Silva Meleiro – SP

Ronaldo Ramos Laranjeira – SP

Suplentes:

Francisco Baptista Assumpção Junior – SP

Marcelo Feijó de Mello – SP

Sérgio Tamai - SP

ABP - Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, 48 – 3º Andar – Centro

CEP: 20070-022 – Rio de Janeiro - RJ
Telefax: (21) 2199.7500

Rio de Janeiro - RJ
E-mail: abpsp@abpbrasil.org.br

Publicidade: comercial@abpbrasil.org.br

//////////// EXPEDIENTE
EDITORES SENIORES 
Antônio Geraldo da Silva - DF 
João Romildo Bueno - RJ 

EDITORES-CHEFES 
Marcelo Feijó de Mello - SP
Breno Satler Diniz - TX, USA
José Carlos Appolinário - RJ
Valeria Barreto Novais - CE

EDITORES ASSOCIADOS
Alexandre Paim Diaz - SC
Antonio Peregrino - PE
Carmita Helena Najjar Abdo - SP
Érico de Castro e Costa - MG
Itiro Shirakawa - SP
Marcelo Liborio Schwarzbold - SC

EDITORES JUNIORES
Alexandre Balestieri Balan - SC
Antonio Leandro Nascimento - RJ
Camila Tanabe Matsuzaka - SP
Emerson Arcoverde Numes - RN
Izabela Guimarães Barbosa - MG
Larissa Junkes - RJ

CONSELHO EDITORIAL
Almir Ribeiro Tavares Júnior - MG 
Ana Gabriela Hounie - SP
Analice de Paula Gigliotti - RJ
César de Moraes - SP
Elias Abdalla Filho - DF
Eugenio Horácio Grevet - RS
Fausto Amarante - ES
Flávio Roithmann - RS
Francisco Baptista Assumpção Junior - SP
Helena Maria Calil - SP
Humberto Corrêa da Silva Filho - MG
Irismar Reis de Oliveira - BA
Jair Segal - RS
João Luciano de Quevedo - SC
José Cássio do Nascimento Pitta - SP
Marco Antonio Marcolin - SP
Marco Aurélio Romano Silva - MG
Marcos Alexandre Gebara Muraro - RJ
Maria Alice de Vilhena Toledo - DF
Maria Dilma Alves Teodoro - DF
Maria Tavares Cavalcanti - RJ
Mário Francisco Pereira Juruena - SP
Paulo Belmonte de Abreu - RS
Paulo Cesar Geraldes - RJ
Ricardo Barcelos - MG
Sergio Tamai - SP
Valentim Gentil Filho - SP
Valéria Barreto Novais e Souza - CE
William Azevedo Dunningham - BA

CONSELHO EDITORIAL INTERNACIONAL
Antonio Pacheco Palha (Portugal), Marcos Teixeira (Portugal), José 
Manuel Jara (Portugal), Pedro Varandas (Portugal), Pio de Abreu 
(Portugal), Maria Luiza Figueira (Portugal), Julio Bobes Garcia 
(Espanha), Jerónimo Sáiz Ruiz (Espanha), Celso Arango López 
(Espanha), Manuel Martins (Espanha), Giorgio Racagni  (Italia),  Dinesh 
Bhugra (Londres), Edgard Belfort (Venezuela)

Jornalista Responsável: Brenda Ali Leal
Revisão de Textos e Editoração Eletrônica: Scientific Linguagem
Projeto Gráfico e Ilustração: Daniel Adler e Renato Oliveira
Produção Editorial: Associação Brasileira de Psiquiatria - ABP
Gerente Geral: Simone Paes
Impressão: Gráfica Editora Pallotti

SUMÁRIO

RDP_5_2017.indd   4 09/01/18   15:03



5Set/Out 2017 - revista debates em psiquiatria

//////////////// SUMÁRIO
SET/OUT 2017

As opiniões dos autores são de exclusiva 
responsabilidade dos mesmos.

Título: Narciso
Autora: Ana Gabriela Hounie (SP)
3º lugar, 5ª Exposição Fotográfica do CBP

SUMÁRIO
6/original

Associação entre transtornos mentais e 
autoavaliação de saúde em idosos

MARIA CASSIA MAZZI FREIRE,  
MARIA JOSÉ SANCHES MARIN, 

CARLOS ALBERTO LAZARINI

14/revisão
Lisdexanfetamina em transtornos de 

humor: uma revisão sistemática

ANDERSON SOUSA MARTINS DA SILVA,  
ISABELA CALDAS MOSCONI,  

MICHELLE ALEFE ALVES CURY, 
SONIA MARIA MOTTA PALMA

22/revisão
Escalas de avaliação da esquizofrenia validadas 

para uso no Brasil: uma revisão sistemática

HEYDRICH LOPES VIRGULINO DE MEDEIROS,  
DIANA MARTINS ROCHA,  

RIEG MICHEL ERICH WASA ROUDIG,  
ANTÔNIO MEDEIROS PEREGRINO DA SILVA

30/revisão
Antidepressivos, depressão na gravidez 

e autismo: qual é a real associação?

AMAURY CANTILINO, JOEL RENNÓ JR,  
HEWDY LOBO RIBEIRO,  

JULIANA PIRES CALVASAN,  
JERÔNIMO DE A. MENDES RIBEIRO, 

GISLENE VALADARES, RENAN ROCHA, 
ANTÔNIO GERALDO DA SILVA

38/relato
Transtorno do espectro autista em paciente 

com mosaicismo genético: relato de caso

ANA SOFIA PONTES TRILLO,  
MARIANA GIANOLA ARRUDA,  

CAMILA FERNANDES BONIFÁCIO JUBARA,  
ISABELA MOSCONI CALDAS,  
SONIA MARIA MOTTA PALMA

RDP_5_2017.indd   5 09/01/18   15:03



6 revista debates em psiquiatria - Set/Out 2017

ARTIGO
ARTIGO ORIGINAL
MARIA CASSIA MAZZI FREIRE
MARIA JOSÉ SANCHES MARIN
CARLOS ALBERTO LAZARINI

Resumo
Objetivos: Analisar fatores associados à autoavaliação 

de saúde em idosos com transtornos mentais.
Métodos: Estudo quantitativo, analítico transversal, 

realizado com 138 idosos portadores de transtornos 
mentais em um ambulatório de saúde mental. A variável 
de desfecho foi a autoavaliação de saúde. As variáveis de 
exposição foram demográficas (sexo, idade, escolaridade 
e estado conjugal), atividades básicas de vida diária 
(ABVD), atividades instrumentais de vida diária (AIVD) e 
características dos transtornos mentais (idade do primeiro 
diagnóstico, quantidade e categorias dos diagnósticos). 
Para a análise, foi utilizado o teste qui-quadrado.

Resultados: Ser analfabeto, ter ensino fundamental 
incompleto e dependência severa ou total no teste de 
ABVD tiveram associação com autoavaliação negativa 
de saúde. A análise estatística mostra significância entre 
características dos transtornos mentais e autoavaliação 
de saúde. Idosos que tem apenas um diagnóstico 
avaliaram sua saúde como positiva. Os diagnósticos de 
transtornos mentais e comportamentais do grupo F20-
F29 segundo a 10ª edição da Classificação Internacional 
de Doenças (CID-10) apresentaram associação com 
autoavaliação positiva de saúde. Já os do grupo F30-
F39 tiveram uma autoavaliação negativa de saúde.

Conclusões: Há associação de fatores demográficos, 
do grau de dependência para ABVD e das características 
dos transtornos mentais com a autoavaliação de saúde 
dessa população. Esses dados mostram a necessidade de 
maior conhecimento das condições de saúde dos idosos 
com transtornos mentais, no sentido de implementar 
medidas que visam minimizar o impacto da doença 
mental no processo de envelhecimento.

Palavras-chave: Saúde mental, idosos, autoavaliação.

Abstract
Objectives: To analyze factors associated with health 

self-assessment in elderly with mental disorders.
Methods: A quantitative, cross-sectional study was 

carried out with 138 elderly people with mental disorders 
seen at a mental health outpatient clinic. The outcome 
variable was health self-assessment. The exposure 
variables were demographic characteristics (gender, 
age, schooling and marital status), basic activities of 
daily living (BADLs), instrumental activities of daily living 
(IADLs) and characteristics of mental disorders (age at 
first diagnosis, number and categories of diagnoses). The 
chi-square test was used for analysis.

Results: Being illiterate, having incomplete primary 
education, and severe or total dependence on the 
BADL test were associated with negative health self-
assessment. The statistical analysis showed significance 
between mental disorder characteristics and health self-
assessment. Elderly people who had only one diagnosis 
evaluated their health as positive. Diagnoses of mental 
and behavioral disorders in the F20-F29 group of the 
International Classification of Diseases, 10th edition 
(ICD-10) were associated with positive health self-
assessment, whereas those in the F30-F39 group were 
associated with negative health self-assessment.

Conclusions: There are associations between health 
self-assessment and demographic factors, degree of 
dependence for BADLs and characteristics of mental 
disorders in this population. These data show the need 
for greater knowledge of health conditions among elderly 
with mental disorders, in order to implement measures 
that aim to minimize the impact of mental illness in the 
aging process.

Keywords: Mental health, elderly, self-assessment.

ASSOCIAÇÃO ENTRE TRANSTORNOS MENTAIS E 
AUTOAVALIAÇÃO DE SAÚDE EM IDOSOS

ASSOCIATION BETWEEN MENTAL DISORDERS AND HEALTH 
SELF-ASSESSMENT IN THE ELDERLY
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Introdução
O aumento da expectativa de vida e a mudança do perfil 

epidemiológico da população brasileira têm despertado 
cada vez mais o interesse dos pesquisadores acerca do 
envelhecimento. No período de 20 anos, a população 
idosa cresceu mais do que o dobro. No ano de 1991, 
eram 10,7 milhões no Brasil, e em 2011, somavam 23,5 
milhões de pessoas com 60 anos ou mais1.

Esses dados trouxeram a necessidade da utilização 
de indicadores que ampliassem a avaliação de saúde, 
além dos indicadores objetivos já empregados para o 
segmento da população idosa.

Nesse sentido, considerou-se a autoavaliação de saúde, 
que é um critério subjetivo, tido como principal indicador 
de qualidade de vida percebida1 e que vem sendo 
mundialmente utilizado. Fundamentada basicamente na 
pergunta: “Como o(a) senhor(a) considera sua saúde?”, é 
de fácil aplicabilidade e aparece em estudos com forte 
associação com mortalidade2,3.

Já é sabido que, entre idosos, mecanismos 
compensatórios de natureza afetiva podem proteger 
a autoestima e o bem-estar subjetivo, mas existem 
limites para esses mecanismos, que falham na evolução 
de doenças crônicas3 e na presença de sintomas 
depressivos4, entre outros fatores.

Um estudo realizado em Campinas com idosos 
encontrou respostas da autoavaliação ruim e muito 
ruim em indivíduos que referiam menor sentimento de 
felicidade e vitalidade5. Outro estudo, realizado em três 
cidades do interior das regiões Nordeste, Sul e Sudeste 
do Brasil, com 909 adultos de 60 a 91 anos, observou 
associação de autoavaliação negativa e sintomatologia 
depressiva4. Essas considerações chamam a atenção 
para os transtornos mentais, pois, entre os estudos, ainda 
que apareçam a ausência de felicidade e os sintomas 
depressivos associados com autoavaliação negativa, é 
raro encontrar informações mais esclarecedoras sobre 
os portadores de transtornos mentais e sua avaliação 
de saúde, já que os encontrados avaliam o impacto de 
doenças crônicas como hipertensão arterial, diabetes 
melito e outras doenças prevalentes nesse ciclo da vida.

A população de idosos com transtornos mentais 
apresenta-se com dupla necessidade em saúde, pois agrega 
à necessidade de atenção em saúde mental essas outras 
doenças prevalentes nessa faixa etária e incapacidades 

que podem influenciar a percepção de saúde associada 
ao envelhecimento saudável e à mortalidade.

Já é sabido que o envelhecimento contribui para 
desencadear ou agravar a presença de transtornos 
mentais, tais como esquizofrenia, depressão, transtorno 
bipolar, delirante, de ansiedade, somatoforme, entre 
outros6.

Um estudo europeu estimou que um em cada dois 
idosos havia experimentado um transtorno mental 
durante a vida e um em cada quatro apresentava-se 
afetado por doença mental no momento da entrevista. 
Esses autores reafirmam a necessidade do fornecimento 
de serviços em saúde mental de boa qualidade para essa 
faixa etária7.

Sobre a qualidade dos serviços ambulatoriais produzidos 
após o movimento de reforma psiquiátrica, um estudo 
do Conselho Regional de Medicina do Estado de São 
Paulo apontou falhas no funcionamento dos Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS), como falta de retaguarda 
para internações psiquiátricas e emergências, falta de 
profissionais médicos, entre outras, que prejudicam o 
atendimento em saúde mental8.

Sobre os ambulatórios especializados em saúde 
mental das instituições de ensino, faltam estudos mais 
esclarecedores, o que tornou o cenário do presente 
estudo pertinente para a coleta de dados.

Diante do cenário acima, do conhecimento da 
importância da autoavaliação como indicador de 
saúde e da falta de estudos com idosos portadores de 
transtornos mentais, este estudo tem como objetivo 
analisar a associação entre autoavaliação em saúde desse 
idoso que já se encontra em tratamento especializado 
ambulatorial e os fatores associados com percepção 
positiva e negativa de saúde.

Método
Trata-se de um estudo quantitativo, analítico transversal, 

que se baseou na coleta de dados realizados com idosos 
(60 anos ou mais) portadores de transtornos mentais, 
em um ambulatório de saúde mental, de instituição 
de ensino superior do interior paulista, que conta com 
cursos de graduação em medicina e enfermagem e uma 
estrutura hospitalar e ambulatorial de referência para 
municípios da região. Os dados foram obtidos por meio 
de entrevista, com questionário estruturado.
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A frequência média de atendimentos médicos 
psiquiátricos mensais de pacientes com 60 anos ou 
mais foi de 208 pessoas em 2014, dado fornecido pelo 
Núcleo de Tecnologia e Informação da instituição.

O tamanho de amostra foi calculado utilizando-
se os seguintes parâmetros estatísticos: população 
idosa que frequenta o ambulatório de saúde mental, 
em média, mensalmente = 208, erro amostral de 5%, 
nível de confiança de 95% e percentual máximo de 
50%, necessitando-se de 138 indivíduos, que foram 
entrevistados de agosto a dezembro de 2015.

Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário 
estruturado pautado no projeto Saúde, Bem-Estar e 
Envelhecimento (SABE)9. A variável de desfecho foi 
a autoavaliação de saúde de cada indivíduo (positiva 
ou negativa), e as variáveis de exposição foram: 
sociodemográficas (idade, sexo, estado conjugal e 
escolaridade), atividades básicas da vida diária (ABVD), 
atividades instrumentais da vida diária (AIVD) e as 
características dos transtornos metais (idade do primeiro 
diagnóstico, número de diagnósticos e categorias de 
diagnósticos de transtornos mentais).

A autoavaliação de saúde foi realizada por meio da 
pergunta: “Como o(a) senhor(a) considera sua saúde?”, 
pergunta de caráter valorativo, global, que se caracteriza 
por julgamento pessoal, com critérios individuais 
(dimensões da autoavaliação de saúde de idosos)2. Neste 
estudo, a autoavaliação permitiu a avaliação do indivíduo 
em uma escala que variou entre ótima, boa, regular, ruim 
ou péssima. Foram agrupadas, para análise estatística, 
como autoavaliação positiva, as respostas regular, boa 
e ótima. Como autoavaliação negativa, foram agrupadas 
as respostas ruim e péssima10.

Os dados por idade foram agrupados em faixas etárias 
de 60-69 anos, 70-79 e 80 anos ou mais. As informações 
sobre escolaridade foram separadas em dois grupos: até 
a 4ª série do ensino fundamental e 5ª série ou mais.

O índice de Barthel foi o instrumento utilizado 
para avaliar as ABVD: comer, higiene pessoal, uso de 
sanitários, banho, capacidade de vestir-se e despir-
se, controle de esfíncter, mobilidade, transferência da 
cama para a cadeira, subir e descer escadas. Apresenta 
pontuação de 0 a 100, com escore acima de 60 indicando 
idosos independentes apenas para cuidados essenciais, 
como comer, asseio pessoal e controle de esfíncter. A 

independência com mínimas necessidades de assistência 
tem pontuação igual ou acima de 85, mantendo 60 como 
a viragem entre a independência e a dependência11,12.

A Escala de Lawton & Brody, também utilizada neste 
estudo, refere-se às AIVD. Composta por nove itens, com 
pontuação de 1 a 3 para cada item, permite classificar os 
idosos em três categorias: dependência total (somatória 
de até 9 pontos), dependência parcial (de 10 a 18 pontos) 
e independência (de 19 a 27 pontos) em atividades como 
usar telefone, transporte, preparar refeições, arrumar a 
casa, trabalhos domésticos, lavar e passar roupas, tomar 
remédios e cuidar de suas finanças11,13.

Os diagnósticos de transtornos mentais foram 
agrupados por categorias segundo a 10ª edição da 
Classificação Internacional de Doenças (CID-10), 
estruturada pela Organização Mundial de Saúde e 
que é seguida amplamente em suas diretrizes pelos 
profissionais da área da saúde mental no Brasil14.

A associação entre a autoavaliação de saúde e as 
variáveis de exposição sexo, idade, escolaridade, estado 
conjugal, ABVD e AIVD, idade do 1º diagnóstico, 
quantidade de diagnósticos e categorias de diagnósticos 
foi verificada pelo teste qui-quadrado de Pearson. O 
nível de significância adotado foi de 5%. Para todas as 
análises, utilizou-se o pacote estatístico SPSS versão 17.

O presente estudo foi submetido ao Comitê de 
Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos da 
instituição, conforme recomendações da Resolução nº 
466 de 12/12/2012 do Conselho Nacional de Saúde 
e aprovado sob Parecer nº 1.050.605 de 06/05/2015. 
Os participantes foram informados, pelo entrevistador, 
sobre a natureza do estudo, seus objetivos, métodos 
e benefícios previstos, potenciais riscos e possíveis 
incômodos e assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido, no qual manifestaram a participação 
voluntária na pesquisa.

resultados
Foi avaliada a associação entre autoavaliação de 

saúde e características demográficas, atividades de vida 
diária e transtornos mentais. Não foram identificadas 
associações estatisticamente significativas entre as 
variáveis de exposição sexo, idade, estado conjugal, 
AIVD e idade do primeiro diagnóstico e a autoavaliação 
de saúde (p > 0,05).
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Por outro lado, associação significativa foi observada 
entre autoavaliação de saúde e escolaridade, ABVD, 
quantidade de diagnósticos e categorias de diagnósticos.

A Tabela 1 mostra que ser analfabeto e/ou ter ensino 
fundamental incompleto teve associação significativa com 
autoavaliação negativa de saúde (p = 0,001). Dependência 
severa ou total na ABVD apresentou associação com 
autoavaliação negativa de saúde, e idosos independentes 

demonstraram autoavaliação de saúde positiva (p < 
0,01) (Tabela 2). A Tabela 3 mostra que idosos que têm 
apenas um diagnóstico avaliaram sua saúde como positiva 
(p = 0,04). Os diagnósticos de transtornos mentais e 
comportamentais do grupo F20-F29, segundo a CID-10, 
apresentaram associação com autoavaliação positiva de 
saúde. Já os do grupo F30-F39 tiveram uma autoavaliação 
negativa de saúde (p = 0,01).

Tabela 1 - Associação entre autoavaliação do estado de saúde em idosos com transtorno mental, segundo fatores 
sociodemográficos – Marília (SP), 2016
Variáveis Avaliação positiva n (%) Avaliação negativa n (%) p
Sexo 0,76

Masculino 37 (35,2) 10 (30,3)
Feminino 68 (64,8) 23 (69,7)

Idade (anos) 0,68
60-69 71 (67,6) 20 (60,6)
70-79 26 (24,8) 9 (27,2)
80 ou mais 8 (7,6) 4 (12,1)

Escolaridade 0,001*
Analfabeto/Fundamental 1 incompleto 11 (10,5) 13 (39,4)
Fundamental 1 completo até superior completo 94 (89,5) 20 (60,6)

Estado conjugal
Vive só 59 (56,2) 12 (36,4) 0,07
Vive acompanhado 46 (43,8) 21 (63,6)

*Teste qui-quadrado ≤ 0,05.

Tabela 2 - Indicadores de saúde associados à autoavaliação do estado de saúde em idosos com transtorno mental 
– Marília (SP), 2016
Variáveis Avaliação positiva n (%) Avaliação negativa n (%) p
ABVD 0,01*

Dependência severa ou total 7 (6,7) 9 (27,3)
Dependência moderada 17 (16,2) 6 (18,2)
Dependência leve 38 (36,2) 12 (36,4)
Independente 43 (41,0) 6 (18,2)

AIVD 0,29
Dependência total 16 (15,2) 9 (27,3)
Dependência parcial 29 (27,6) 8 (24,2)
Independência 60 (57,1) 16 (48,5)

*Teste qui-quadrado ≤ 0,05.
ABVD = atividades básicas da vida diária; AIVD = atividades instrumentais da vida diária.
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dIscussão
Esse estudo contribui para o esclarecimento de 

aspectos que podem influenciar a autoavaliação de 
saúde de idosos, indicador que contempla aspectos 
físicos, cognitivos e emocionais na população geral 
e parece estar associado à predição de mortalidade 
e declínio funcional15,16. Nosso estudo identificou 
variáveis associadas à percepção positiva e negativa de 
saúde em portadores de transtornos mentais com 60 
anos ou mais.

Fatores sociodemográficos
Baixa escolaridade foi um fator sociodemográfico que 

apresentou associação estatisticamente significativa 
com percepção de saúde, sendo que idosos analfabetos 
ou com escolaridade até fundamental 1 incompleto 
tiveram uma percepção negativa de saúde. Um estudo 
realizado no estado de São Paulo refere associação da 
baixa escolaridade com percepção negativa da saúde5. 
Outro estudo encontrou que a autoavaliação melhora 
conforme o aumento da escolaridade e que pessoas 
com mais estudos poderiam estar mais informadas 
e capacitadas para promover mudanças de estilo de 
vida16. Supõe-se que a população hoje idosa e com 
transtorno mental teve maiores dificuldades, seja pelo 
menor acesso aos estudos na década de 1950, quando 
somente 26,15% da população era alfabetizada, seja 
pelo desafio para pedagogos e médicos na inclusão de 

pessoas ditas “anormais”17 para aqueles com transtornos 
mentais iniciados na infância e adolescência.

Atividades de vida diária
No presente estudo, houve associação positiva entre 

as variáveis autopercepção de saúde e o índice de 
Barthel (ABVD), sendo que os idosos com dependência 
total ou severa para as ABVD referiram autopercepção 
negativa de saúde. Assim como nesta pesquisa, 
resultados encontrados entre idosos com plano de 
saúde no Rio Grande do Sul2 e idosos cadastrados na 
Estratégia Saúde da Família na Paraíba18 verificaram 
associações significativas entre autopercepção de saúde 
e dependência para atividades da vida diária.

Na avaliação ampliada do idoso, há necessidade 
de se considerar a interação multidimensional entre 
aspectos como a independência para as ABVD, saúde 
física e mental. Observa-se que eventos estressantes, 
agravamento de doenças, bem como hospitalizações, 
aparecem em estudos como fatores que podem levar 
ao declínio da capacidade funcional19. A independência e 
autonomia podem, portanto, alterar consideravelmente 
a vida do indivíduo, o que pode levar a uma mudança em 
sua autoavaliação. A idade biológica não é um indicador 
preciso das alterações associadas ao envelhecimento, 
porém a probabilidade de experimentar graves 
incapacidades físicas aumenta significativamente nas 
idades mais avançadas12,20.

Tabela 3 - Diagnósticos de transtorno mental associados à autoavaliação do estado de saúde em idosos com 
transtorno mental – Marília (SP), 2016
Variáveis Avaliação positiva n (%) Avaliação negativa n (%) p
Idade do 1º diagnóstico 0,95

Até 59 anos 60 (57,1) 18 (54,5)
60 anos ou mais 45 (42,9) 15 (45,5)

Quantidade de diagnósticos 0,04*
Um 89 (84,8) 22 (66,7)
Dois ou mais 16 (15,2) 11 (33,3)

Diagnóstico 0,01*
F20 a F29 29 (27,6) 1 (3,0)
F30 a F39 32 (30,5) 17 (51,5)
Demais diagnósticos 44 (41,9) 15 (45,5)

*Teste qui-quadrado ≤ 0,05.
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Características dos transtornos mentais
Sobre as características dos transtornos mentais dos 

idosos atendidos em ambulatório especializado, alguns 
aspectos se evidenciaram.

Observamos associação estatisticamente significativa 
entre autoavaliação de saúde e um diagnóstico apenas 
(p = 0,04). No presente estudo, idosos que têm apenas 
um diagnóstico psiquiátrico avaliam sua saúde como 
positiva. Um estudo com 253 pacientes do Hospital da 
Universidade Federal de Alagoas mostrou importante 
presença de comorbidade em pacientes com diagnóstico 
de transtorno de ansiedade generalizada, A mais 
prevalente foi depressão maior (53,7%), seguida de 
distimia (21,4%) e depressão recorrente (14,6%), além de 
maior risco de suicídio21. O transtorno de estresse pós-
traumático aparece associado a transtornos de humor, 
transtorno obsessivo-compulsivo, esquizofrenia e 
outros22. Um estudo recente aponta que os pacientes com 
mais comprometimento psicopatológico apresentaram 
maiores valores de autoavaliação da saúde geral como 
regular ou ruim23.

Ao considerar os grandes grupos de diagnósticos em 
saúde mental, observou-se diferença significativa entre 
idosos com diagnósticos entre F20-F29 e autoavaliação 
de saúde. Segundo a CID-1014, a esquizofrenia é o 
transtorno mais comum e mais importante desse grupo 
e busca menos assistência que o resto da população24. 
Visto que a doença influencia todos os aspectos da 
vida do doente, ter atendimento especializado em 
ambulatório de saúde mental objetiva planejamento para 
reduzir ou eliminar sintomas, melhorar a qualidade de 
vida e o funcionamento adaptativo, além de promover 
e manter a recuperação dos efeitos debilitantes da 
doença por mais tempo25. Essas condições permitem 
uma redução da mortalidade, além de prevenir as 
incapacidades em idosos.

Os idosos portadores de diagnósticos da categoria 
F20-F29, que tem a esquizofrenia como o mais comum 
e mais importante transtorno do grupo14, tratados 
no ambulatório de saúde mental, referiram uma 
autoavaliação positiva da própria saúde. Um estudo 
aponta o tratamento medicamentoso como essencial 
para uma evolução satisfatória e melhor prognóstico 
da doença26. Sendo uma doença de curso crônico, a 
esquizofrenia incide na população jovem e, segundo a 

OMS, mais de 50% dos indivíduos não recebe atenção 
apropriada24. Outro estudo demonstra que, de um 
total de 32 idosos com esquizofrenia, 31 relataram 
diminuição do impacto pessoal dos sintomas psicóticos 
quando atingiram a terceira idade. Embora os sintomas 
continuassem presentes, eles estariam mais engajados 
em estratégias que minimizariam o impacto da psicose27. 
Nesse sentido, a autoavaliação positiva de saúde 
encontrada no presente estudo pode estar associada ao 
fato de serem indivíduos que chegaram a esse ciclo da 
vida recebendo tratamento ambulatorial especializado.

Idosos com diagnósticos entre F30-F39 referiram 
autoavaliação negativa da saúde, dado esse semelhante 
ao encontrado na literatura28,29. Esse grupo de doenças, 
que se refere aos transtornos de humor, inclui o 
transtorno depressivo com alta prevalência entre a 
população idosa que, apesar de iniciar-se normalmente 
na adolescência ou idade adulta, tende a estender-se 
de maneira variada até a velhice (4ª edição do Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – 
DSM-IV30). A depressão, inclusive no idoso, compromete 
a percepção de si mesmo e também a forma como vê 
o mundo ao seu redor31. Além disso, os transtornos 
bipolares, também pertencentes às categorias F30-
F39, podem incidir em todos os ciclos da vida, causando 
episódios depressivos ou maníacos, com sofrimento 
psíquico e perdas durante a vida que comprometem 
a autoavaliação de saúde30. Sendo assim, tanto as 
mudanças de percepção quanto o sofrimento psíquico 
podem justificar a autoavaliação negativa de saúde 
expressa pelos idosos no presente trabalho, uma vez que 
os mesmos recebem, no ambulatório estudado, apenas 
acompanhamento clínico com medicamentos. Nenhum 
deles submeteu-se a qualquer tratamento psicoterápico. 
Dados consistentes da literatura mostram que associar 
tratamento medicamentoso com psicoterapia melhora o 
prognóstico e a evolução dos transtornos de humor32.

conclusões
Idosos portadores de transtorno mental, 

acompanhados em ambulatório de saúde mental, 
possuem características singulares, assim como o 
próprio envelhecimento. A autoavaliação de saúde 
dessas pessoas mostrou aspectos tanto positivos 
quanto negativos. Esses dados mostram a necessidade 
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de maior conhecimento das necessidades dos idosos 
com transtornos mentais, com medidas assistenciais e 
políticas voltadas ao tratamento precoce e ampliado 
desses indivíduos, no sentido de minimizar o impacto 
da doença mental no processo de envelhecimento. O 
acesso a tratamento especializado em saúde mental nos 
diversos ciclos da vida torna-se, nesse cenário, essencial 
para preservar condições adequadas de saúde.

Artigo submetido em 13/12/2016, aceito em 15/03/2017.
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Resumo
Trata-se de uma revisão sistemática da literatura na 

base de dados MEDLINE para avaliar os efeitos e o 
perfil de segurança do uso de lisdexanfetamina (LDX) em 
pacientes com transtorno depressivo (TD) e transtorno 
afetivo bipolar (TAB), utilizando apenas medical subject 
headings (MeSH). Foram utilizados os seguintes termos 
para a busca: “depressive disorder” [MeSH] OR “bipolar 
disorder” [MeSH] AND “lisdexamfetamine dimesylate” 
[MeSH]. Somente artigos em português e inglês foram 
selecionados, sem limitação de período. Como critério 
de inclusão para o nosso estudo, utilizamos apenas 
artigos que observaram perfil dos efeitos do uso de LDX 
em pacientes que apresentavam transtornos do humor, 
podendo apresentar transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade comórbido ou não. Foram selecionados 
oito artigos, mas apenas cinco foram incluídos na síntese 
narrativa. Encontramos poucos dados sobre o uso 
de LDX em transtornos do humor, mas os resultados 
demonstram um uso possível para potencializar o 
tratamento e reduzir prejuízos cognitivos em pacientes 
com TD e na melhora dos parâmetros da síndrome 
metabólica em pacientes com TAB.

Palavras-chave: Transtorno bipolar, transtorno 
depressivo, dimesilato de lisdexanfetamina.

Abstract
The present study is a systematic review of the 

literature published in the MEDLINE database to evaluate 
the effects and safety profile of lisdexamfetamine (LDX) 
use in patients with depressive disorder (DD) and bipolar 
disorder (BD), using only medical subject headings 
(MeSH). The following terms were used: “depressive 
disorder” [MeSH] OR “bipolar disorder” [MeSH] AND 

LISDEXANFETAMINA EM TRANSTORNOS DE 
HUMOR: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

LISDEXAMFETAMINE AND MOOD DISORDERS:  
A SYSTEMATIC REVIEW

“lisdexamfetamine dimesylate” [MeSH]. We selected 
articles published in Portuguese and English only, with 
no publication date restrictions. As an inclusion criterion, 
only articles that observed the profile of effects of LDX 
use in patients with mood disorders, with or without 
comorbid attention deficit and hyperactivity disorder, 
were included. Eight papers were selected, but only five 
were included in the narrative synthesis. We found few 
data on the use of LDX in mood disorders, but the results 
demonstrate a possible use to potentiate treatment and 
reduce cognitive impairment in patients with DD, as 
well as to improve metabolic syndrome parameters in 
patients with BD.

Keywords: Bipolar disorder, depressive disorder, 
lisdexamfetamine dimesylate.

Introdução
O transtorno depressivo (TD) atinge de 10 a 15% da 

população ao ano1-4, sendo mais prevalente em mulheres, 
na proporção de 2:14. Segundo a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), a depressão é a segunda doença mais 
incapacitante do mundo, sendo a primeira quando 
consideramos o tempo vivido com a incapacitação no 
decorrer da vida5.

Existe uma grande dificuldade na remissão completa 
dos seus sintomas, sendo o prejuízo cognitivo um dos 
principais sintomas residuais6. Atualmente, estima-se que 
30 a 50% dos pacientes não se recuperam totalmente, 
existindo um consenso de que alguns déficits cognitivos 
persistiriam após a remissão dos outros sintomas7.

Além disso, algumas medicações utilizadas para o 
tratamento do TD podem ter um impacto negativo na 
cognição5,8,9, sendo a dificuldade de concentração o 
mais comum.

http://dx.doi.org/10.25118/2236-918X-7-5-2
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Já o transtorno afetivo bipolar (TAB), com uma 
prevalência de 1 a 2%10, tem como um grande desafio 
o manejo dos efeitos colaterais em longo prazo das 
medicações, fato que prejudica a adesão correta ao 
tratamento11.

O tratamento medicamentoso do TAB era primariamente 
realizado com estabilizadores do humor (EH), porém essa 
classe de medicações muitas vezes apresenta insucesso na 
remissão dos sintomas e um perfil de efeitos colaterais que 
pode prejudicar a adesão ao tratamento. Nesse cenário, 
os antipsicóticos de segunda geração (APS) surgem como 
uma opção de tratamento12. A tolerabilidade dessa classe 
de medicação, para a maioria dos pacientes, é superior à 
dos EH, porém, entre os efeitos adversos mais prevalentes, 
temos a síndrome metabólica (SM), que ocorre em 7% dos 
pacientes em uso de APS11.

Estratégias medicamentosas são usadas na tentativa 
de amenizar efeitos colaterais que possam atrapalhar 
a adesão ao tratamento13, contudo poucos estudos 
foram realizados a respeito desse tema e alguns riscos 
podem estar associados a essa prática. Nesse cenário, 
temos o uso de derivados anfetamínicos, entre eles a 
lisdexanfetamina (LDX), com potencial para melhorar 
tanto o déficit cognitivo do TD como o perfil metabólico 
de pacientes para TAB4,14,15.

O objetivo deste trabalho é avaliar os efeitos e perfil de 
segurança do uso de LDX em pacientes com TD e TAB.

Método
O presente estudo é uma revisão sistemática da 

literatura na base de dados MEDLINE, utilizando apenas 
Medical Subject Headings (MeSH).

A seguinte estratégia de busca foi utilizada: “depressive 
disorder” [MeSH] OR “bipolar disorder” [MeSH] 
AND “lisdexamfetamine dimesylate” [MeSH]. Foram 
selecionados artigos somente em português e inglês e 
sem limitação de período.

Como critério de inclusão para o nosso estudo, 
utilizamos apenas artigos que observaram perfil dos 
efeitos do uso de LDX em pacientes que apresentavam 
transtornos do humor, podendo apresentar transtorno 
de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) 
comórbido ou não. Dos artigos selecionados na busca 
digital, checamos as referências bibliográficas quanto 
aos critérios de inclusão. Também revisamos as seções 

de transtornos do humor de dois livros-texto de 
psiquiatria16,17 e a seção de psicoestimulantes de outros 
dois livros de psicofarmacologia18,19, buscando artigos de 
referência que estavam de acordo com nosso critério de 
inclusão.

Após a seleção dos artigos elegíveis, foi feita uma leitura 
crítica dos mesmos, visando a extração dos resultados que 
demonstrem os efeitos da utilização de LDX em pacientes 
com transtorno do humor (TH). Por fim, foi produzida uma 
síntese narrativa dos resultados obtidos.

resultados
Através da nossa estratégia de busca digital, encontramos 

sete artigos, datados de janeiro de 2012 até novembro de 
2016. Após a revisão das referências de livros-texto e de 
psicofarmacologia, optamos por incluir apenas um artigo 
referenciado nesses livros. Todos os artigos tiveram seus 
resumos avaliados, sendo selecionados apenas sete para 
leitura na íntegra. Após a leitura, selecionamos os cinco 
que atendiam aos nossos critérios de elegibilidade, como 
pode ser visto na Figura 1.

Em 2015, McElroy et al.21 realizaram um estudo 
randomizado, prospectivo, duplo cego, com duração 
de 8 semanas e participação de 25 pessoas, para 
avaliar a eficácia e tolerabilidade da LDX no tratamento 
da depressão bipolar. Os pacientes apresentavam 
pelo menos 4 semanas de estabilidade com o uso de 
estabilizadores do humor e/ou antipsicóticos. Em uma 
primeira avaliação, o placebo e a LXD apresentaram 
taxas semelhantes de melhora dos sintomas depressivos 
segundo a pontuação na Escala de Depressão de 
Montgomery-Asberg. Porém, em uma segunda análise, 
ocorreram melhora estatisticamente significantes em 
sintomas autorrelatados de depressão, fadiga, sonolência 
diurna e compulsão alimentar, bem como melhora nos 
níveis de triglicérides, lipoproteína de baixa densidade 
(LDL) e colesterol total. A LDX foi bem tolerada e não 
associada a nenhum efeito adverso grave.

Em 2011, Madhoo et al.22 buscaram avaliar, através 
de um ensaio clínico randomizado, duplo-cego, com 
143 pacientes (18 a 55 anos), realizado entre 2009 e 
2011, em 27 centros clínicos dos Estados Unidos, os 
benefícios do uso de LDX associado com tratamento 
convencional para depressão e na melhora do déficit 
cognitivo residual presente em muitos pacientes com esta 
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morbidez, remitida ou não. O estudo incluiu indivíduos 
que tiveram disfunção executiva demonstrada no 
teste Behavior Rating Inventory of Executive Function 
- Adult Version19 (BRIEF-A), instrumento de avaliação 
das funções executivas que avalia disfunção cognitiva e 
comportamento, sendo sua qualidade comparável à de 
testes neurocognitivos23,24. Inicialmente, é preenchido 
pelo próprio paciente (autoaplicável) e, na sequência, 
por um informante (acompanhante) também usando 

o questionário em questão, porém na formatação 
conhecida como Informant Report. O objetivo principal 
era avaliar a eficácia da LDX na potencialização dos 
inibidores da recaptação de serotonina no tratamento 
da disfunção executiva. Participantes do estudo que 
haviam tido remissão parcial ou completa dos sintomas 
depressivos, com presença de déficit cognitivo, 
apresentaram melhora da cognição (comparada com 
placebo) diante do uso da droga.

Figura 1 - Estratégia de busca segundo o Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 
(PRISMA)20. LDX = lisdexanfetamina; TAB = transtorno afetivo bipolar; TD = transtorno depressivo.
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Macedo et al.25 realizaram em 2013 um trabalho 
experimental com modelo animal, cujo objetivo era 
testar efeitos crônicos da administração de LDX sobre 
a locomoção de ratos, investigar as alterações oxidativas 
induzidas pela mesma no córtex pré-frontal, hipocampo 
e corpo estriado dos animais e testar a eficácia do lítio 
quanto à prevenção e/ou reversão da hiperlocomoção 
induzida pela droga. O estudo demonstrou que a 
administração crônica de LDX induz hiperlocomoção, 
tendo considerado tal achado como um modelo 
animal de mania. A administração do estabilizador do 
humor previne e reverte a maioria das alterações de 
comportamento.

McIntyre et al.11, em 2013, realizaram um estudo open-
label fase IV, com duração de 4 semanas, utilizando 45 
pacientes, com o objetivo primário de avaliar o efeito 
do uso adjunto de LDX sobre o peso, índice de massa 
corporal e circunferência abdominal em indivíduos com 
o diagnóstico de TAB I/II com TDAH comórbido, visto 
que o uso de psicoestimulantes em pacientes portadores 
de doença bipolar é em parte limitado por preocupações 
relacionadas à possibilidade de indução de sintomas 
maniformes. Descreveram, a partir dos resultados, 
os benefícios dos efeitos da droga no peso corporal, 
assim como melhora de parâmetros laboratoriais, como 
colesterol total, dosagem de lipoproteína de alta densidade 
(HDL) e LDL e a ausência de sintomas maniformes.

Trivedi et al.5, em 2013, realizaram um braço 
randomizado do estudo com os pacientes que não 
obtiveram remissão de TD após o uso de escitalopram 
por 8 semanas. Os 129 pacientes que não apresentaram 
remissão foram randomizados em dois grupos por 6 
semanas. Um dos grupos recebeu LXD, e o outro, placebo. 
Houve diferença estatística, favorável ao grupo que fez 
uso de LXD, em relação à diminuição na pontuação da 
escala Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale 
(MADRS), e não houve diferenças estatísticas para os 
sinais vitais entre os dois grupos.

dIscussão
Transtorno bipolar
Podemos compreender a resistência inicial em prescrever 

psicoestimulantes para pacientes com TAB, uma vez que 
essa classe de medicação é utilizada para induzir modelos 
animais de mania25. Porém, o mesmo ocorreu com os 

antidepressivos (AD), e hoje temos evidências robustas 
da segurança do uso de AD associados a estabilizadores 
do humor26. Evidências recentes apontam para um perfil 
semelhante de segurança para o uso de psicoestimulantes 
(LDX e metilfenidato) em pacientes com TAB, desde que 
associados a estabilizadores do humor, sem o surgimento 
de sintomas maniformes11,25,26.

Esse perfil de segurança para o uso de psicoestimulantes 
em pacientes com TAB é muito importante, uma vez que 
cerca de 20% dos pacientes com TAB apresentam TDAH 
como comorbidade11,26.

Existem dados bem heterogêneos quanto à prevalência 
de síndrome metabólica (SM) em pacientes com TAB, 
variando de 16,7 a 67%27-29. Podemos estratificar essa 
prevalência de acordo com o modelo de tratamento: 
36,3% para APS + EH, 36% para APS e 10,5% para 
EH30. Além de complicações clínicas, a SM também é 
um fator de pior prognóstico para o TAB, apresentando 
pior funcionamento global e maior prejuízo da função 
executiva27.

Nesta revisão, dois artigos11,21 observaram o uso de LDX 
em pacientes com TAB em uso de APS e/ou EH. Em seus 
resultados, além da ausência de sintomas maniformes, 
houve melhora do peso corporal, diminuição do peso 
corporal e melhora do perfil lipídico10,21, parâmetros com 
potencial para diminuir a incidência de SM.

Os componentes depressivos do TAB muitas vezes são 
de difícil tratamento, necessitando, na maioria das vezes, 
de múltiplas medicações30,31. Mesmo com múltiplas 
medicações, os sintomas residuais dos componentes 
depressivos são a queixa mais comum em consultas de 
acompanhamento em pacientes com TAB31,32.

O uso de LDX associado a APS e/ou EH para o 
tratamento de componentes depressivos do TAB 
não apresentou evidência estatística de melhora dos 
sintomas, apenas nos autorrelatos dos pacientes21.

Transtorno depressivo
Psicoestimulantes já foram comumente utilizados 

para o tratamento de TD antes da descoberta de AD na 
década de 5033 34. Atualmente, são considerados apenas 
em casos resistentes ou sintomas residuais e sempre 
associados a algum AD5,22,33.

Uma das questões que levou ao abandono do uso de 
psicoestimulantes foram os efeitos colaterais e o potencial 
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de dependência34. O uso de LDX em TD, nos artigos 
selecionados por esta revisão, mostrou-se seguro e com 
taxas de efeitos adversos semelhantes ao placebo5,22.

No texto que selecionamos para esta revisão, 
houve evidência estatística da melhora dos sintomas 
depressivos com a associação de LDX ao tratamento 
convencional do TD5.

Possivelmente, um dos temas mais discutidos 
atualmente com relação ao TD é o prejuízo cognitivo35-

37. Uma revisão sistemática sobre o tema, em 201435, 
demostrou a presença de prejuízo cognitivo em pacientes 
deprimidos e em pacientes com remissão dos sintomas 
do humor, gerando impacto negativo na funcionalidade 
do paciente30. O prejuízo cognitivo ainda é apontado 
como uma potencial causa de presenteísmo no ambiente 
de trabalho35.

O estudo de Madhoo et al.22 observou melhora da 
função cognitiva com a associação de LDX + AD em 
pacientes remitidos ou não do TD.

Como fatores limitantes para esta revisão, temos o 
pouco tempo de acompanhamento dos estudos (4 a 8 
semanas), com exceção de um22. Além disso, os estudos 
selecionados utilizaram metodologias, populações e 
severidades dos transtornos distintas, o que impossibilita 
a comparação dos resultados.

conclusão
Encontramos poucos dados sobre o uso de LDX em 

transtornos do humor, mas os resultados demonstram 
um potencial uso para potencializar o tratamento e 
reduzir prejuízos cognitivos em pacientes com TD5,22 
e melhora dos parâmetros de SM em pacientes com 
TAB10,21. Tais resultados justificam a necessidade de mais 
estudos sobre o tema.
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Resumo
A esquizofrenia é um transtorno mental grave e 

caracterizado pela heterogeneidade em seu quadro 
clínico. O objetivo deste artigo foi realizar uma revisão 
sistemática sobre as escalas de avaliação de sintomas 
utilizadas na esquizofrenia e validadas para uso no Brasil. 
Foi realizada uma busca em cinco diferentes bancos 
de dados eletrônicos. Dos 331 resumos acessados, 
nove artigos foram lidos na íntegra, sendo cinco deles 
incluídos na análise. As principais escalas identificadas 
são destinadas a avaliar várias dimensões clínicas. A 
escala mais amplamente estudada na literatura foi a 
Escala das Síndromes Positiva e Negativa [Positive and 
Negative Syndrome Scale (PANSS)]. Conclui-se que 
importantes escalas de avaliação clínica na esquizofrenia 
já foram validadas para uso no Brasil, havendo ausência 
ainda de validações destinadas a avaliar isoladamente a 
dimensão negativa.

Palavras chave: Esquizofrenia, escalas, Brasil.

Abstract
Schizophrenia is a serious mental disorder characterized 

by heterogeneous clinical manifestations. The objective 
of this article was to perform a systematic review of 
the literature on symptom evaluation scales used in 
schizophrenia and validated for use in Brazil. A search 
was conducted on five different electronic databases. 
Of the 331 abstracts accessed, 9 articles were read full-
length, of which 5 were included in the analysis. The 
main scales identified are intended to assess several 
clinical dimensions. The scale most widely studied in the 
literature was the Positive and Negative Syndrome Scale 

ESCALAS DE AVALIAÇÃO DA ESQUIZOFRENIA 
VALIDADAS PARA USO NO BRASIL: UMA REVISÃO 
SISTEMÁTICA

SCHIZOPHRENIA SCALES VALIDATED FOR USE IN BRAZIL: A 
SYSTEMATIC REVIEW

(PANSS). The authors conclude that important clinical 
assessment scales have already been validated for use in 
Brazil, and there are currently no validated instruments 
to evaluate the negative dimension separately.

Keywords: Schizophrenia, scales, Brazil.

Introdução
Os estudos da esquizofrenia na atualidade contemplam 

um quadro clínico muito heterogêneo e subdividido em 
cinco dimensões psicopatológicas1: dimensão psicótica 
(delírios, alucinações), desorganizada (pensamento 
desagregado, apragmatismo), deficitária ou negativa 
(embotamento afetivo, avolição, apatia), depressivo-
ansiosa (depressão, ansiedade elevada) e cognitiva 
(prejuízo em funções executivas, capacidade de 
abstração).

Desde as publicações da 3ª edição do Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 
(DSM-III)2 e da 10ª edição da Classificação Internacional 
de Doenças (CID-10)3, a psiquiatria tem procurado 
maior clareza e uso de critérios operacionais que 
facilitem a comunicação médica na prática clínica e na 
pesquisa. Essas mudanças implicaram na necessidade 
de padronizações na linguagem, nos conceitos e na 
nosologia psiquiátrica.

Apesar da grande evolução ao longo dos anos, o 
diagnóstico em psiquiatria ainda carece de validade, 
semelhante às outras áreas da medicina. Como auxílio 
à melhora na confiabilidade do diagnóstico clínico e 
validade dos achados em pesquisa, houve necessidade 
do desenvolvimento de instrumentos, como as escalas 
de avaliação clínica4.
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O objetivo do presente estudo foi, por meio de uma 
revisão sistemática da literatura, descrever as principais 
escalas utilizadas no Brasil na avaliação das dimensões 
psicopatológicas da esquizofrenia.

Métodos
No presente estudo, foram consideradas as seguintes 

bases de dados: PubMed, MEDLINE, LILACS, Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS), Web of Science e lista de 
referências dos artigos identificados. Foram considerados 
todos os artigos publicados até setembro de 2016, 
escritos em língua inglesa e portuguesa.

A seleção dos descritores utilizados no processo de 
revisão foi efetuada mediante consulta aos descritores 
em ciências da saúde (DeSC) da Biblioteca Regional de 
Medicina (BIREME). Nas buscas, os seguintes descritores, 
em língua portuguesa e inglesa, foram considerados: 
esquizofrenia, escalas, Brasil. Recorreu-se ao operador 
lógico AND para combinação dos descritores utilizados 
no rastreamento das publicações.

Para a análise dos artigos, foram considerados os 
seguintes critérios de inclusão e de exclusão:

1. Critérios de inclusão: artigos originais de pesquisa 
em seres humanos que realizaram a validação no 
Brasil das escalas de avaliação clínica utilizadas 
na esquizofrenia. Nos casos em que uma escala 
original foi adaptada e essa adaptação foi 
absorvida pela comunidade científica, a versão 
adaptada foi a opção considerada para efeito de 
inclusão na revisão.

2. Critérios de exclusão: artigos que avaliaram 
apenas aspectos não centrais na psicopatologia 
da doença, como autonomia e qualidade de vida; 
estudos que aferiram apenas a confiabilidade.

Seguindo os critérios acima, os artigos passaram pelas 
seguintes etapas:

1. Leitura dos títulos dos artigos encontrados na 
busca;

2. Leitura dos resumos dos artigos selecionados pelo 
título, estando relacionados ao objetivo;

3. Leitura crítica do artigo completo daqueles que 
preencheram todos os critérios de inclusão;

4. Busca, nas referências dos artigos selecionados, 
por novas bibliografias.

Os estudos referidos em mais de uma base de dados 
foram computados apenas uma vez.

resultados
Por meio do procedimento de busca, foram 

identificados, inicialmente, 331 resumos potencialmente 
elegíveis para inclusão neste estudo (PubMed = 128; 
MEDLINE = 51; LILACS = 30; BVS = 83; Web of Science 
= 39).

Após avaliação inicial dos títulos e resumos, 322 artigos 
foram excluídos por não preencherem os critérios de 
inclusão. Os nove artigos remanescentes foram avaliados 
na íntegra. Destes, três foram excluídos por serem apenas 
repetição do estudo inicial de validação, sem mudanças 
quanto aos resultados; e um por ser teste neurocognitivo 
de avaliação, mas não escala. Transcorrido todo o 
percurso metodológico, cinco artigos foram incluídos 
nesta revisão. A seleção dos artigos foi realizada de 
forma independente por dois pesquisadores.

Na Tabela 1, estão apresentadas as informações gerais 
sobre os cinco estudos incluídos na revisão.

As seguintes escalas são caracterizadas pela avaliação 
de várias dimensões clínicas: Escala de Impressão Clínica 
Global - Esquizofrenia [Clinical Global Impression Scale - 
Schizophrenia Scale (CGI-SCH)]10, Escala das Síndromes 
Positiva e Negativa [Positive and Negative Syndrome 
Scale (PANSS)]11 e Escala Breve de Avaliação Psiquiátrica 
[Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS)]12, enquanto as 
demais são focadas em grupos clínicos específicos: Escala 
de Avaliação da Cognição em Esquizofrenia [Schizophrenia 
Cognition Rating Scale (SCoRS)]13 e Escala Calgary de 
Depressão para Esquizofrenia [Calgary Depression Rating 
Scale for Schizophrenia (CDSS)]14, destinadas a avaliar a 
dimensão cognitiva e depressiva, respectivamente.

A maioria dos estudos de validação envolveu a participação 
de pacientes acometidos apenas por esquizofrenia. 
Somente um deles contou com a participação de pacientes 
diagnosticados com esquizofrenia e outros transtornos, 
como transtorno esquizoafetivo, transtorno afetivo bipolar, 
transtornos psicóticos agudos e transitórios, etc.

O estudo de validação da PANSS6 envolveu 292 
pacientes com idade entre 12 e 65 anos, sendo 191 do 
sexo masculino. Todos os participantes estavam em uso 
de antipsicóticos. A idade média de início da doença foi 
de 23 anos.
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A BPRS5 foi validada por meio da avaliação de 160 
pacientes com idade média de 33 anos, sendo 95 do 
sexo masculino. Desses, 98 estavam hospitalizados e 62 
eram ambulatoriais.

A validação da CGI-SCH7 contou com a participação 
de 70 pacientes hospitalizados e 70 ambulatoriais, com 
idade mínima de 18 anos. Desses, 62% eram do sexo 
masculino.

Em relação à CDSS9, foram incluídos na pesquisa 80 
pacientes, sendo 44 do sexo masculino. A idade média 
de início da doença foi de 24 anos.

No estudo de validação da SCoRS8, 49 pacientes foram 
avaliados, e todos eles estavam em uso de antipsicóticos. 
Desses, 61,5% eram do sexo masculino.

Todas as validações para o português ocorreram em 
centros de pesquisa localizados na região sudeste.

dIscussão
A BPRS é a mais antiga das escalas de avaliação 

utilizadas na esquizofrenia. Inicialmente composta 

por 16 itens, teve, na década de 1960, mais dois 
itens acrescidos, chegando-se ao padrão de 18 itens 
utilizados atualmente15. Repetidos estudos de validação 
conduzidos ao longo dos anos revelam o agrupamento 
dos sintomas em quatro dimensões psicopatológicas 
(fatores)16,17: distúrbios do pensamento, retraimento/
retardo psicomotor, hostilidade/desconfiança e 
ansiedade/depressão. Apenas um estudo identificou um 
quinto fator, chamado ativação (maneirismos, tensão)15.

A tradução e validação inicial da BPRS para o português 
foi realizada por Zuardi et al.18, em pesquisa conduzida 
com 34 pacientes. Contudo, como não se conseguiu 
acesso deste artigo na íntegra, optou-se, para efeito 
de inclusão na presente revisão, do artigo de Crippa 
et al.5. Tal estudo foi conduzido com 160 pacientes 
acometidos de quadros clínicos heterogêneos (pelos 
critérios da CID-10): esquizofrenia (n = 92), transtorno 
afetivo bipolar (n = 19), transtorno esquizoafetivo (n = 
14), depressão (n = 21), entre outros. Os mesmos quatro 
fatores descritos na escala original foram encontrados, 

Tabela 1 - Estudos selecionados com características e resultados
Estudo Escala Diagnóstico/tamanho da amostra Dimensões psicopatológicas
Crippa et al.5 BPRS Esquizofrenia e outros transtornos / n 

= 160
Distúrbios do pensamento
Retraimento/lentidão
Ansiosa/depressiva
Ativação

Higuchi et al.6 PANSS Esquizofrenia / n = 292 Positiva
Negativa
Desorganizada/cognitiva
Excitada
Depressiva/ansiosa

Lima et al.7 CGI-SCH Esquizofrenia / n = 140 Positiva
Negativa
Cognitiva
Depressiva

Ferreira-Junior et al.8 SCoRS Esquizofrenia / n = 49 Cognitiva
Bressan et al.9 CDSS Esquizofrenia / n = 80 Depressiva

BPRS = Escala Breve de Avaliação Psiquiátrica (Brief Psychiatric Rating Scale); CDSS = Escala Calgary de Depressão para Esquizofrenia (Calgary 
Depression Rating Scale for Schizophrenia); CGI-SCH = Impressão Clínica Global - Esquizofrenia (Clinical Global Impression Scale - Schizophrenia 
Scale); PANSS = Escala das Síndromes Positiva e Negativa (Positive and Negative Syndrome Scale); SCoRS = Escala de Avaliação da Cognição em 
Esquizofrenia (Schizophrenia Cognition Rating Scale).
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com alta confiabilidade entre os avaliadores. Esse estudo 
evidenciou como principal diferença em relação à escala 
americana de 18 itens a ausência do fator hostilidade/
desconfiança, bem como a diminuição para cinco dos 
níveis de gravidade5.

Outra versão da BPRS traduzida para o português é 
a versão ancorada (BPRS-A) em estudo feito por Elkis 
et al.19. Neste, houve apenas tradução e estudo de 
confiabilidade, não tendo sido feita a validação. Pesquisa 
posterior20 realizou a análise fatorial da BPRS-A em 
pacientes acometidos de esquizofrenia refratária (n 
= 96), com identificação de quatro fatores: sintomas 
negativos/desorganização conceitual, positivo, excitação 
e depressivo.

O impasse de delimitação de uma síndrome positiva e/
ou negativa fez surgir a necessidade de um instrumento 
que envolvesse de forma mais abrangente a psicopatologia 
da esquizofrenia. Em 1987, foi desenvolvida a PANSS21, 
composta por 30 itens divididos em três subescalas: 
positiva (sete itens), negativa (sete itens) e psicopatologia 
geral (16 itens). A PANSS é um dos instrumentos mais 
utilizados em todo o mundo22 para avaliação clínica da 
esquizofrenia e teve sua validação realizada em vários 
idiomas22-27 com seguras propriedades psicométricas 
evidenciadas por diversos estudos28,29.

Pesquisas iniciais utilizando como método a análise fatorial 
(AF) identificaram quatro dimensões psicopatológicas 
na PANSS11: positiva, negativa, excitação e depressiva. 
Estudos posteriores30 (n = 1233) sedimentaram a presença 
de um quinto fator, a dimensão cognitiva.

No Brasil, o primeiro estudo de confiabilidade da 
PANSS foi realizado com 24 pacientes atendidos 
em ambulatório, com alta concordância entre os 
entrevistadores no que concerne aos escores gerais da 
síndrome positiva e negativa31. O tamanho da amostra 
foi considerado suficiente para atestar a confiabilidade 
da escala, mas não a validade. Dessa forma, Higuchi et al. 
efetivaram a validação da PANSS no Brasil em pesquisa 
que contou com a participação de 292 pacientes. Os 
resultados reforçaram a presença do modelo de cinco 
dimensões clínicas6.

A CGI é uma escala inicialmente desenvolvida 
para avaliação de quadros psicóticos, tanto para 
acompanhamento clínico, como para avaliar resposta 
terapêutica. Contudo, era uma escala destinada a 

avaliar transtornos psicóticos, não especificamente 
esquizofrenia. Objetivando sanar tal questão, Haro 
et al.10 criaram a versão adaptada para esquizofrenia. 
Trata-se de um instrumento de rápida aplicação e com 
duas categorias distintas: gravidade da doença e grau 
de mudança clínica. Cada uma das categorias avalia 
sintomas positivos, negativos, depressivos e cognitivos. 
O estudo de validação da versão brasileira7 envolveu 
140 pacientes (70 internatos, 70 ambulatoriais). Houve 
alta confiabilidade para sintomas positivos e escore geral 
e moderada confiabilidade para os demais domínios.

Em estudo de revisão sobre o uso clínico ou em 
pesquisa da CGI, PANSS e BPRS, Mortimer32 menciona 
haver limitada validade de critério entre as respectivas 
escalas e variáveis externas (período de doença 
sem tratamento, gênero, idade de início) que podem 
influenciar a apresentação dos sintomas, bem como a 
mensuração destes através das escalas, além de sugerir 
haver elevada redundância nos sintomas avaliados.

A consolidação da dimensão cognitiva como pertencente 
à esquizofrenia e a associação desses sintomas com 
prejuízo funcional e pouca resposta à farmacologia têm 
proporcionado a validação recente de escalas destinadas 
à avaliação desse aspecto psicopatológico da doença. 
Escalas que avaliem a cognição são importantes à 
medida que fármacos que pretendam ter como alvo essa 
dimensão clínica precisam ter seus efeitos na melhora da 
cognição comprovados e mensurados.

A primeira escala destinada a avaliar especificamente 
a dimensão cognitiva na esquizofrenia foi a SCoRS. 
Esta foi validada para uso no Brasil8 em 2010. Possui 
20 itens e tem por objetivo avaliar atenção, memória, 
raciocínio e capacidade de resolver problemas, memória 
de trabalho, linguagem e habilidades motoras. Ou seja, 
além da avaliação cognitiva, também reflete a capacidade 
funcional do paciente no dia a dia. A validação no Brasil 
teve como diferencial a ausência de informantes no 
momento da entrevista, já que o estudo original contou 
com informantes qualificados, cujas informações seriam 
levadas em consideração caso houvesse discordância 
com as respostas dadas pelo paciente. A versão brasileira 
apresentou boa consistência interna.

A CDSS foi desenvolvida em 1990 por Addington et al., 
tendo por objetivo resolver a dificuldade em mensurar 
a depressão em pacientes com esquizofrenia, tanto na 
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fase aguda como na fase residual, visto que, nesses 
pacientes, os sintomas depressivos podem se sobrepor 
aos sintomas negativos e extrapiramidais existentes 
na esquizofrenia9,33,34. Os instrumentos vigentes até 
então para avaliação desses sintomas tinham sido 
desenvolvidos para pacientes não psicóticos9. A versão 
validada para o Brasil apresentou altas confiabilidade 
e consistência interna, sendo capaz de diferenciar 
episódios depressivos maiores e menores, além de 
distinguir os sintomas depressivos dos sintomas próprios 
da esquizofrenia ou extrapiramidais35.

Em relação à dimensão negativa, as principais escalas 
específicas para avaliação desta são a Scale for the 
Assessment of Negative Symptoms (SANS)36, Brief 
Negative Symptom Scale (BNSS)37 e Clinical Assessment 
Interview for Negative Symptoms (CAINS)38. A SANS 
teve tradução e adaptação para o português39, no 
entanto não houve estudo de validação. A BNSS se 
encontra em processo de tradução e validação como 
tema da tese de doutorado de um dos autores do 
presente artigo. Apesar do uso da BPRS e PANSS para 
detectar os sintomas negativos em ensaios clínicos 
nacionais, estas apresentam limitada capacidade quando 
da aferição desses sintomas segundo os constructos 
mais atuais40; dessa forma, nenhuma escala destinada a 
avaliar isoladamente este domínio foi validada para uso 
no Brasil até o presente momento.

Este estudo apresenta limitações, pois as escalas 
foram validadas e desenvolvidas utilizando critérios 
operacionais diferentes (DSM-III, DSM-IV41, CID-10). 
Além disso, não foram selecionadas escalas de acordo 
com o uso do mesmo método estatístico de validação, 
mas apenas considerando a capacidade das escalas de 
aferir as diferentes dimensões clínicas da esquizofrenia.

conclusão
As escalas de avaliação clínica na esquizofrenia 

são um relevante instrumento utilizado na prática 
psiquiátrica, especialmente de pesquisa. Avanços na 
delimitação das dimensões psicopatológicas da doença 
podem ser necessários e consequentemente gerar o 
desenvolvimento de uma escala padrão para avaliação 
tanto clínica como de resposta terapêutica aos atuais e 
novos tratamentos. A ausência da validação para uso no 
Brasil de escalas que avaliem separadamente os sintomas 

negativos pode limitar a realização de pesquisas que 
visem avaliar essa dimensão clínica.
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Resumo
No início dos anos 2010, pesquisadores levantaram a 

suspeita de que a exposição pré-natal a antidepressivos 
poderia contribuir para o aumento do risco de transtornos 
do espectro autista (TEA). Estudos de caso-controle 
reafirmaram esta ideia, enquanto que os estudos 
de coorte mostraram resultados inconsistentes. Os 
pesquisadores que utilizaram técnicas para controle de 
variáveis confundidoras, como idade materna, gravidade 
da depressão, tabagismo, consumo de álcool, obesidade, 
entre outras, não encontraram associação significativa 
entre antidepressivos na gravidez e TEA. O grupo de 
mulheres que tomam medicação é diferente do grupo 
daquelas deprimidas que não tomam, e talvez estes 
fatores expliquem as diferenças nas taxas de autismo 
encontradas na prole. Além disso, alguns estudos em 
famílias mostram taxas aumentadas de transtorno do 
humor nos pais de crianças com autismo, sendo também 
possível que haja uma sobreposição de fatores genéticos 
entre transtornos de humor e TEA, o que leva a um outro 
viés nas pesquisas sobre este assunto.

Palavras chave: Transtornos do espectro autista, 
autismo, depressão, antidepressivos, gravidez.

Abstract
In the early 2010s, researchers raised a suspicion that 

prenatal exposure to antidepressant use could contribute 
to an increased risk of autism spectrum disorders 
(ASD). Case-control studies have corroborated that 
idea, whereas cohort studies have shown inconsistent 
results. Researchers who used techniques to control for 
confounding variables, such as maternal age, depression 
severity, smoking, alcohol consumption, and obesity, 
among others, found no significant association between 

ANTIDEPRESSIVOS, DEPRESSÃO NA GRAVIDEZ E 
AUTISMO: QUAL É A REAL ASSOCIAÇÃO?

ANTIDEPRESSANTS, DEPRESSION IN PREGNANCY AND 
AUTISM: WHAT IS THE REAL ASSOCIATION?

antidepressant use during pregnancy and ASD. The 
group of women who take medication is different 
from the group of depressed women that do not take 
the drugs, and it is possible that these factors explain 
the different rates of autism found in their offspring. 
In addition, some family studies have shown increased 
rates of mood disorder in the parents of children with 
autism, also possibly suggesting that there is an overlap 
of genetic factors between mood disorders and ASD, 
which leads to another bias in research on this subject.

Keywords: Autism spectrum disorders, autism, 
depression, antidepressants, pregnancy.

Introdução
Em 1943, o psiquiatra austríaco Leo Kanner publicou 

“Autistic disturbances of affective contact” na revista 
Nervous Children. Neste artigo, relatou os casos de 12 
crianças que tinham em comum “um isolamento intenso 
desde o início da vida e um gosto obsessivo pela rotina/
mesmice”. Ele tomou emprestado o termo “autismo” 
de Bleuler, que o havia utilizado para descrever o 
ensimesmamento e a introversão da esquizofrenia em 
adultos. Mas Kanner não considerou o autismo infantil 
como uma forma precoce ou prodrômica da esquizofrenia. 
O quadro psicopatológico não era idêntico, e ao contrário 
da esquizofrenia, os pacientes de Kanner pareciam ter 
autismo desde uma idade muito precoce. O que parece 
bastante relevante neste pioneiro trabalho é o fato de 
que ele observou uma tendência para comportamentos 
autistas em algumas famílias e apresentou o autismo 
como um problema “inato”1.

No entanto, ao longo das últimas décadas, há uma nítida 
inclinação para se pesquisar, propor e até acreditar em 
teorias de causalidade ambiental. O próprio Kanner, no 

http://dx.doi.org/10.25118/2236-918X-7-5-4
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seu artigo seminal, fomentou alguns pressupostos nesse 
sentido quando descreveu a mãe (através do relato do 
marido) de um dos seus pacientes da seguinte forma: “ela 
não faz, de maneira alguma, o perfil típico de uma mãe. A 
sua atitude, se dirigindo à criança, é mais parecida com um 
comportamento diante de uma boneca ou de um bicho 
de estimação do que qualquer outra coisa”1.

Mais adiante, os escritos de Bruno Bettelheim, 
encetados no livro The Empty Fortress: Infantile Autism 
and the Birth of Self, influenciaram um volumoso grupo 
de profissionais com a ideia de que o autismo seria 
causado por um distúrbio da parentalidade, sobretudo 
materna. Bettelheim não deixa claro no livro se ele está 
discutindo o autismo infantil (síndrome de Kanner) ou 
várias formas de esquizofrenia infantil ou atípicas, mas 
a ideia da “mãe geladeira” acabou por se tornar uma 
narrativa frequentemente presente no imaginário teórico 
sobre o assunto, mesmo que críticas contundentes a esta 
hipótese ainda recentemente tenham sido feitas2,3.

Já no final do século XX, uma grande celeuma ocorreu 
após um comentário na discussão de um artigo publicado 
no Lancet, no qual os autores sugeriam uma associação 
entre a exposição à vacina tríplice viral e a emergência 
de casos de autismo4. Mesmo havendo retratação pública 
dos autores e do periódico referindo que não estavam 
respaldados para mencionar aquela informação5 e com 
as investigações posteriores que sugeriram que os dados 
foram fraudados6, consequências ficaram. É fácil encontrar, 
na internet, sites alavancando teorias que mostram a 
insegurança da população em relação ao assunto7.

Neste contexto de investigação nature versus nurture 
quanto à gênese do autismo, este artigo procura trazer 
à tona uma discussão atual: a possível associação entre 
os transtornos do espectro autista (TEA) e a exposição 
a antidepressivos na gravidez. Para tanto, os autores 
revisaram os artigos pertinentes ao tema na plataforma 
de busca PubMed/MEDLINE utilizando os descritores 
autism e antidepressants in pregnancy. A partir de 
então, uma avaliação crítica dos métodos e achados foi 
efetuada.

o InícIo
Partindo da premissa de que a prevalência de TEA 

aumentou nos últimos anos e o uso de medicamentos 
antidepressivos durante a gravidez também mostrou um 

aumento significativo nas últimas décadas, Hadjikhani 
levantou a suspeita de que a exposição pré-natal a 
estes medicamentos poderia contribuir para o aumento 
do risco de TEA. Ele aponta que em modelo de 
roedores desenvolvido, a hiperserotonemia durante o 
desenvolvimento fetal resulta em uma disfunção do eixo 
hipotálamo-hipófise, afetando a amígdala, bem como a 
regulação da oxitocina, que é um hormônio pró-social. 
A disfunção da amígdala e níveis anormais de oxitocina 
poderiam estar subjacentes a muitas características 
clínicas do TEA8.

Para investigar esta associação, Croen et al. 
conduziram um estudo de caso-controle através de 
registros médicos para identificar crianças caso e 
crianças controle e obter informações sobre o uso de 
medicamentos antidepressivos pelas mães. A exposição 
pré-natal a medicamentos antidepressivos foi relatada 
em 6,7% das crianças caso versus 3,3% das crianças 
controle. Nos modelos de regressão logística ajustados, 
encontraram um risco duas vezes maior de TEA associado 
ao tratamento com inibidores seletivos da recaptação 
da serotonina (ISRS) pela mãe no ano anterior ao parto 
[odds ratio (OR) ajustada = 2,2; IC95% 1,2-4,3]9.

A partir de então, a hipótese serotonérgica do autismo 
foi reforçada. Em 2013, Harrington et al. fizeram 
referência a achados repetidos de níveis elevados de 
serotonina plaquetária em aproximadamente 1/3 das 
crianças com autismo. Acrescentam que este dado 
leva alguns pesquisadores a acreditar que a sinalização 
disfuncional de serotonina pode ser um mecanismo causal 
para o transtorno e avigoram preocupações quanto 
à exposição pré-natal a substâncias que modificam os 
níveis de serotonina10.

Assim, as investigações epidemiológicas sobre o 
assunto rapidamente se multiplicaram em diferentes 
sítios de pesquisas, conforme apresenta-se adiante.

o que nos InforMaraM as prIMeIras coortes
Duas importantes coortes retrospectivas apareceram 

em 2013. Na primeira, 4.429 casos de TEA (1.828 com 
deficiência intelectual e 2.601 sem) e 43.277 controles 
foram analisados. Da amostra completa, com pareamento 
de idade e sexo, 1.679 casos de TEA e 16.845 controles 
foram investigados quanto ao uso de antidepressivos 
maternos. Um histórico de depressão materna (OR 
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ajustada = 1,49; IC95% 1,08-2,08), mas não de 
depressão paterna, foi associado a um risco aumentado 
de TEA na prole. Na associação com dados disponíveis 
sobre drogas, esta associação foi confinada a mulheres 
que relataram uso de antidepressivos durante a gravidez 
(OR ajustada = 3,34; IC95% 1,50-7,47; p = 0,003). Neste 
caso, a diferença estatística era independente da classe 
de antidepressivos (ISRS ou inibidores não eletivos de 
monoaminas). Todas as associações foram mais elevadas 
em casos de autismo sem deficiência intelectual, não 
havendo evidências de um risco aumentado de autismo 
com deficiência intelectual11.

Na outra coorte, publicada na Clinical Epidemiology, 
Sorensen et al. foram os primeiros a levantar mais 
fortemente a possibilidade de que a associação entre 
antidepressivos e autismo verificada anteriormente 
pudesse estar ligada a um viés de indicação. O grupo de 
mulheres que usam antidepressivos tem características 
diferentes do grupo de mulheres que não têm depressão e 
não usam estes fármacos. Assim, investigaram a associação 
controlando potenciais fatores de confusão. A coorte 
envolveu 668.468 crianças e mães. As crianças expostas 
aos antidepressivos apresentaram uma razão de risco (RR) 
ajustada de 1,5 (IC95% 1,2-1,9) para TEA em comparação 
a crianças não expostas. Restringindo a análise a crianças 
de mulheres com diagnóstico de transtorno afetivo, a 
RR ajustada foi de 1,2 (IC95% 0,7-2,1), e o risco foi ainda 
menor quando as crianças expostas foram comparadas 
com seus irmãos não expostos (RR ajustada = 1,1; IC95% 
0,5-2,3). Os autores concluíram que após o controle de 
importantes fatores de confusão, não houve associação 
significativa entre a exposição à medicação antidepressiva 
durante a gravidez e TEA na prole12.

A esta altura, os clínicos já se mostravam mais 
receosos quanto ao uso dos antidepressivos numa 
mulher grávida. Convidados pelo The British Journal of 
Psychiatry em 2014 para escrever um paper comentando 
o assunto, Ian Jones e Liz McDonald o intitularam “Living 
with uncertainty: antidepressants and pregnancy” 
(“Vivendo com incerteza: antidepressivos e gravidez”). 
Nele, relatam que continua difícil saber se o modesto 
aumento de risco é devido à medicação, ao transtorno 
de humor em si ou a outros fatores de confusão. Para 
qualquer mulher, a decisão de iniciar ou continuar a 
medicação antidepressiva na gravidez deveria ser feita 

após uma consideração completa dos potenciais riscos 
e benefícios de todas as opções, incluindo tratamentos 
não farmacológicos. Ao tomar essas decisões difíceis, 
é importante reconhecer que os episódios de doenças 
psiquiátricas graves podem ter consequências negativas 
muito graves para a mulher, seu bebê e sua família, e 
estes devem ser ponderados contra o que se sabe sobre 
os riscos de tomar medicação13.

Jones & McDonald lembram que embora o risco seja 
maior para o grupo tratado com ISRS, é possível que isso 
reflita uma maior gravidade da depressão nas mulheres 
que tomam medicação do que naquelas deprimidas 
que não tomam. Lembram também que outros fatores 
encontrados mais comumente nas mulheres para as 
quais são receitadas os ISRS (por exemplo, tabagismo, 
consumo de álcool, obesidade, dieta pobre) podem 
explicar o risco aumentado. Além disso, alguns estudos 
em famílias mostram taxas aumentadas de transtorno do 
humor nos pais de crianças com autismo, sendo também 
possível que haja uma sobreposição de fatores genéticos 
entre transtornos de humor e TEA envolvida13.

os dados se avoluMaM e chegaM à IMprensa leIga
Nenhum outro estudo sobre o tema teve mais 

impacto do que o de Boukhris et al. Foi uma coorte 
canadense publicada num dos periódicos de pediatria 
mais importantes do mundo. Foram incluídas 145.456 
crianças a termo, nascidas vivas e cujas mães foram 
cobertas pelo plano de medicamentos pelo menos 12 
meses antes e durante a gravidez. Destas crianças, 1.054 
(0,7%) foram diagnosticadas com TEA. A idade média 
das crianças no final do seguimento foi de 6,24 anos. 
Ajustando para alguns potenciais fatores de confusão, os 
autores relataram que o uso de antidepressivos durante 
o segundo e/ou terceiro trimestre foi associado ao risco 
de TEA (n = 31 crianças expostas; RR ajustada = 1,87; 
IC95% 1,15-3,04)14.

Estes dados foram alardeados na imprensa. No Brasil, 
veículos de comunicação populares como as revistas 
Veja15 e Crescer16, o jornal O Globo17, o site de notícias 
UOL18), entre outros, estamparam em suas manchetes 
que o uso de antidepressivos na gravidez aumentava em 
87% a chance de autismo nos filhos.

Há alguns aspectos que precisam ser mencionados a 
respeito desta coorte de Boukhris et al. Primeiro, não 
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foram controlados fatores de estilo de vida materno, 
como tabagismo e índice de massa corporal. Segundo, 
mulheres que usaram antidepressivos durante a 
gravidez tinham uma frequência maior de transtornos 
psiquiátricos e comorbidades, eram mais velhas e tinham 
chance maior de terem outra criança com TEA. Terceiro, 
a informação de que havia um aumento de 87% de 
chance de autismo se referia a suspeitas diagnósticas 
dos médicos de atenção primária. Não houve diferença 
estatística quando foram avaliados apenas os casos de 
TEA confirmados por psiquiatras ou neurologistas14.

psIcoterapIa na gravIdez assocIada a autIsMo?
Infelizmente, a imprensa não deu atenção a um outro 

importante artigo publicado pouco tempo depois na 
Translational Psychiatry, da Nature. Nesta coorte inglesa 
com 1.245 casos de TEA, juntamente com controles 
equivalentes em idade, sexo e nível socioeconômico, 
não houve associação significativa com exposição aos 
antidepressivos na gravidez em modelos brutos ou 
ajustados (OR ajustada = 0,90; IC95% 0,50-1,54) para TEA19.

Um dado curioso deste estudo foi a pesquisa de 
crianças cujas mães se submeteram a sessões de 
psicoterapia durante a gravidez. Houve um aumento 
de risco neste grupo, com OR = 2,09 (IC95% 1,07-
3,96). Como não se conjectura que a psicoterapia tenha 
tamanhas propriedades patogênicas, os autores referem 
que precisar de tratamento para depressão, e não o 
antidepressivo em si, pode estar associado com o risco. 
E concluem que esses resultados sugerem que os relatos 
prévios de associação entre a exposição pré-natal ao 
antidepressivo e TEA são susceptíveis de representar 
um achado falso-positivo, o que pode ocorrer, em parte, 
através do fator de confusão por indicação19.

uMa MetanálIse e uMa revIsão
Em 2016, surgiu uma metanálise conduzida por Kaplan 

et al. Considerando os estudos de caso-controle, há 
uma associação significativa para exposição a ISRS em 
qualquer momento durante a gravidez e TEA. No entanto, 
os estudos de coorte mostram achados negativos ou 
inconsistentes, o que faz com que a significância da 
relação causal entre a exposição a ISRS na gravidez e 
TEA se enfraqueça. Os autores reforçam a possibilidade 
de haver um viés de indicação nos estudos20.

Alguns meses antes, Salvatore Gentile havia publicado 
uma revisão analítica sobre os oito estudos até então 
correntes. Seis desses estudos revelavam uma associação 
positiva de risco. Gentile, entretanto, aponta diversos 
potenciais vieses metodológicos em cada uma destas 
pesquisas. Vejamos alguns (obviamente, nem todos 
estavam presentes em todos os estudos)21:

-  Dificuldades para distinguir os efeitos da exposição 
à medicação dos efeitos do transtorno mental 
subjacente;

-  Dificuldades para distinguir os efeitos da exposição 
à medicação dos efeitos fisiológicos relacionados 
ao estresse materno ou depressão durante a 
gravidez;

-  Em alguns, estado de caso ou controle na amostra 
do estudo não avaliado diretamente através de 
entrevista clínica;

-  Riscos de classificação errada de diagnóstico;
-  Riscos de baixa adesão materna ao regime 

farmacológico;
-  Serviços de saúde que podem ter maior 

probabilidade de avaliar e reconhecer TEA em 
crianças de mães já conhecidas por serviços 
psiquiátricos (viés de Berkson);

-  Dados extrapolados a partir de bancos de dados 
automatizados que são incapazes de verificar 
se as mulheres realmente usaram a medicação 
prescrita;

-  Em alguns, exposição ao ISRS aferida pelo relato 
das mães com possível viés de memória;

-  Gravidade dos sintomas maternos não avaliada;
-  Mães com transtornos mentais que podem 

superestimar os problemas dos seus filhos;
-  Falta de informação sobre possíveis traços autistas 

nos pais;
-  Diagnóstico clínico de depressão não obtido com 

instrumentos de diagnóstico específicos.

abrIl de 2017
Dois bons estudos publicados na mesma semana e 

num dos mais respeitados periódicos de medicina, o 
JAMA, trouxeram um pouco mais de luz ao assunto. 
Em sua coorte, Brown et al. usaram um processo 
chamado ponderação de probabilidade inversa de 
tratamento, que se baseia em um escore chamado 
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high-dimensional propensity score (HDPS). Esta 
abordagem permite identificar fatores de confusão 
em dados administrativos para equilibrar a diferença 
do grupo de exposição. A coorte final consistiu em 
35.906 nascimentos, e a duração média do seguimento 
foi de 4,95 anos. Um total de 2.837 gravidezes (7,9%) 
envolveu exposição a antidepressivos serotonérgicos. 
As mães que usaram antidepressivos serotonérgicos 
diferiram nas características basais das que não 
usaram, como, por exemplo, histórico psiquiátrico 
mais grave, incluindo mais visitas ao departamento de 
emergência22.

Ao final do seguimento, o risco de TEA foi de 4,51 por 
1.000 crianças expostas, em comparação com 2,03 por 
1.000 crianças não expostas [diferença entre grupos 
= 2,48 (IC95% 2,33-2,62) por 1.000 pessoas/ano; RR 
= 2,16 (IC95% 1,64-2,86); RR ajustada = 1,59 (IC95% 
1,17-2,17)]. No entanto, a associação deixou de ser 
significativa após a ponderação de probabilidade inversa 
do tratamento, com base no HDPS (RR = 1,61; IC95% 
0,997-2,59). A associação também não foi significativa 
quando crianças expostas foram comparadas com 
irmãos não expostos na análise global ou após ajustes 
para idade materna, paridade e ano civil de parto22.

Sujan et al. conduziram uma coorte sueca com mais 
de um milhão e meio de participantes. Os pesquisadores 
usaram análises de sensibilidade complexas que 
controlaram para gravidez e para outras covariáveis 
maternas e paternas e também incluíram comparações 
de irmãos, de tempo de exposição, entre outras. A análise 
incorporou o autorrelato das mulheres sobre o uso de 
medicamentos e os dados sobre os medicamentos que 
foram dispensados. Entre os expostos, 6,98% foram 
prematuros, 2,54% foram pequenos para a idade 
gestacional, 5,28% foram diagnosticados com TEA aos 
15 anos e 12,63% foram diagnosticados com transtorno 
de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) até os 15 
anos, em comparação com 4,78, 2,19, 2,14 e 5,46% da 
prole não exposta, respectivamente23.

Ou seja, a exposição no primeiro trimestre a 
antidepressivos foi associada a todos os desfechos 
pesquisados, em comparação com a não exposição. Mas 
quando os pesquisadores ajustaram fatores de confusão 
como gravidez e traços maternos e paternos em modelos 
que compararam irmãos, a exposição ao antidepressivo 

no primeiro trimestre foi associada apenas ao parto 
prematuro (OR = 1,34; IC95% 1,18-1,52), mas não com 
TEA [hazard ratio (HR) = 0,83; IC95% 0,62-1,113] ou 
TDAH (HR = 0,99; IC95% 0,79-1,25)23.

Batya Swift Yasgur, em abril de 2017, comentando 
estes estudos num texto publicado online no Medscape, 
sentencia num dos subtópicos: “A medicação não é a 
culpada”. Também dá voz ao Dr. Tim Oberlander quando 
diz que “provavelmente existe um ‘risco genético 
compartilhado’ entre autismo e depressão”24. No seu 
editorial para o JAMA, junto com Zwaigenbaum, ele 
lembra estudos em gêmeos que estimam a herdabilidade 
do TEA entre 0,64 e 0,91 e que variantes genéticas 
associadas tanto ao autismo quanto à depressão foram 
identificadas por sequenciamento de exoma, embora 
estas sejam raras25.

consIderações fInaIs
Concordamos com as ponderações de Jones & 

McDonald quando referem que as decisões sobre tomar 
medicação na gravidez são difíceis, sem respostas certas 
ou erradas. Ao ajudar as mulheres nesse processo, os 
clínicos devem pesar os riscos e benefícios de todas 
as opções, levando em consideração a história e as 
circunstâncias individuais da mulher. É importante 
reconhecer que os episódios de doenças psiquiátricas 
graves podem ter consequências negativas para a 
mulher, seu bebê e sua família, e estes devem ser 
pesados contra o que se sabe sobre os riscos de tomar 
medicação. Embora a comunicação de risco seja difícil 
na prática clínica e uma área de pesquisa emergente, 
são necessários mais trabalhos para abordar as questões 
específicas em torno da discussão de psicofármacos na 
gravidez com mulheres e seus parceiros13.

Ao escolher entre começar ou retirar um tratamento 
com ISRS em gestantes, Gentile, assim como Jones & 
McDonald, ressalta que os clínicos devem ponderar o 
risco hipotético de TEA contra os riscos já conhecidos 
associados à depressão materna não tratada e às 
consequências da piora dos sintomas depressivos, que 
podem levar a trágicos eventos para a díade mãe-feto21.

Artigo submetido em 10/03/2017, aceito em 01/12/2017.
Amaury Cantilino proferiu palestras para os laboratórios 
Abbott, Apsen e Lundbeck nos últimos 2 anos. Os 
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O presente relato descreve o caso de um paciente 
com transtorno do espectro autista (TEA) associado ao 
mosaicismo genético 46XY, uma condição rara e pouco 
relatada. Os autores descrevem a evolução do paciente 
e discutem a literatura sobre anomalias cromossômicas 
associadas ao TEA. Conclui-se enfatizando que a avaliação 
clínica de cada caso de TEA deveria contemplar sempre 
aspectos neurológicos, psiquiátricos e genéticos.

Palavras-chave: Autismo, mosaicismo, cromossomos.

Abstract
The present report describes the case of a patient 

with autism spectrum disorder (ASD) associated with 
46XY mosaicism, a rare and scarcely studied condition. 
The authors describe patient evolution and discuss the 
literature on chromosomal abnormalities associated with 
ASD. They conclude emphasizing that clinical evaluation 
of each case of ASD should cover neurological, 
psychiatric, and genetic aspects.

Keywords: Autism, mosaicism, chromosomes.

Introdução
O transtorno do espectro autista (TEA) é um distúrbio 

do neurodesenvolvimento caracterizado principalmente 
por déficits persistentes na comunicação, verbal e não 
verbal, e na interação social em múltiplos contextos, 
incluindo limitações na reciprocidade emocional, no 
desenvolvimento, manutenção e compreensão de 
relacionamentos. Também estão presentes padrões 
restritos e repetitivos de comportamento, interesses 
ou atividades. Além dessas alterações, o TEA pode ser 
especificado em cinco categorias conforme a 5ª edição 

do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais (DSM-5)1.

Sinais do TEA frequentemente são reconhecidos até o 
segundo ano de vida. O DSM-5 descreve que sintomas 
devem estar presentes precocemente no período do 
desenvolvimento infantil, porém podem não se tornar 
plenamente manifestos até que demandas sociais 
excedam as capacidades limitadas da criança ou ser 
mascarados por estratégias aprendidas com o passar do 
tempo1.

Geneticamente, as causas do autismo podem ser 
secundárias ou idiopáticas. As secundárias incluem 
fatores ambientais, anormalidades cromossômicas 
sindrômicas e alterações monogênicas2, ou seja, por 
mutações em genes individuais, tais como: em FMR1, na 
síndrome do X frágil; em MECP2, na síndrome de Rett; 
e em TSC1/TSC2, na esclerose tuberosa3. As idiopáticas 
representam 90 a 95% dos casos de TEA2 e ainda são 
pouco compreendidas. Conforme estudos recentes, elas 
provavelmente são baseadas em alterações genéticas 
não sindrômicas, compostas por deleções ou duplicações 
que afetam múltiplos genes3.

Fatores ambientais desempenham importante papel 
na formação de erros e mutações genéticas que levam 
ao TEA (destacam-se aqui as mutações na linhagem 
germinativa)2.

Anomalias dos cromossomos sexuais incidem em cerca 
de 1:500 nascimentos e se associam com frequência 
ao mosaicismo genético germinativo. O mosaicismo 
germinativo consiste na presença de duas ou mais 
linhagens cromossômicas sexuais distintas em um mesmo 
indivíduo. Essas anomalias ocorrem por problemas 

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA EM 
PACIENTE COM MOSAICISMO GENÉTICO: 
RELATO DE CASO

AUTISM SPECTRUM DISORDER IN A PATIENT WITH GENETIC 
MOSAICISM: CASE REPORT
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durante a divisão celular, por falta de disjunção ou perda 
de cromossomo. Quanto mais precoce a ocorrência do 
mosaicismo, maior a proporção de células anômalas e 
mais evidentes as consequências clínicas. Se apenas uma 
pequena fração das células for anômala, o mosaicismo 
pode nunca ser detectado4.

O objetivo deste trabalho é relatar um caso de autismo 
associado ao mosaicismo 46XY, sendo esta uma condição 
rara e pouco relatada.

caso clínIco
E.S.S., 7 anos, filho de pais não consanguíneos, ambos 

com 44 anos no momento do seu nascimento. O casal 
tem outra filha de 15 anos, sem problemas de saúde. O 
paciente tinha mais dois irmãos por parte de mãe, ambos 
saudáveis.

Nascido de parto cesáreo, após gestação não planejada, 
na qual a mãe relata ter fumado três cigarros ao dia. 
Também refere ter recebido transfusão de plaquetas 
e plasma 2 dias antes do nascimento do paciente e 
também durante o parto, devido a uma plaquetopenia 
severa adquirida, totalizando 19.000 plaquetas em 
exame laboratorial, durante a gestação de sua terceira 
filha. O paciente nasceu a termo, chorou ao nascer e 
não apresentou alterações perceptíveis (a mãe não 
soube precisar o Apgar). Recebeu aleitamento materno 
exclusivo durante os primeiros 6 meses de vida, sem 
dificuldades na aceitação láctea e com bom contato 
visual durante a amamentação.

Apresentando desenvolvimento neuropsicomotor 
parcialmente normal, começou a andar aos 12 meses 
na ponta dos pés. O paciente não apresentou lalação, 
e manifestações da fala não ocorreram conforme o 
esperado, sendo que a primeira interação da fala ocorreu 
aos 2,5 anos de vida. O paciente precisou de mais tempo 
que o necessário para desenvolver controle esfincteriano, 
que ocorreu com 4 anos e 3 meses de idade.

O paciente apresenta síndrome cromossômica 
confirmada ao exame de cariótipo por mosaicismo 
cromossômico com linhagem celular apresentando 
marcador cromossômico [10ª edição da Classificação 
Internacional de Doenças (CID-10): Q92.6].

Em 13 de junho de 2014, realizou exame do 
cariótipo. O cariótipo em mosaico apresentou duas 
linhagens celulares: a primeira com cinco células (10%), 

apresentando nulissomia do cromossomo sexual Y e um 
cromossomo marcador adicional; e a segunda com 45 
células (90%), normais para o sexo masculino.

Em 25 de outubro de 2014, foi submetido à 
investigação de perdas e ganhos cromossômicos 
submicroscópicos pela técnica de microarray/single 
nucleotide polymorphism array (SNP) e marcadores 
não polimórficos, técnica capaz de detectar deleções, 
microdeleções, duplicações, microduplicações, 
translocações, pequenas deleções intragênicas e 
outras mutações pontuais. Este exame mostrou como 
resultado arr[hg19] (1-22)x2, (XY)x1, o qual significa que 
se trata de uma amostra do sexo masculino, na qual não 
foram identificadas alterações detectáveis pela análise, 
não apresentando variantes genéticas.

Em sua primeira consulta no Ambulatório de Psiquiatria 
Infantil da Universidade de Santo Amaro, no dia 21 de 
março de 2016, veio encaminhado pela neuropediatra 
devido à apresentação de dificuldades de relacionamento 
interpessoal e intensa agitação. O paciente apresentou-se 
hostil, sem interação com as demais crianças na sala de 
espera, refugiando-se a todo momento no colo da mãe.

Quando chamado para o atendimento, E.S.S. mostrou-
se contrariado, não colaborativo; repetidamente 
mencionava slogans de comerciais de TV (ex.: “Itaú, feito 
para você”, “Vivo: Pega Bem”, o slogan do comercial da 
empresa Coca-Cola e o do programa de TV Fantástico 
– “É Fantástico!”), sendo este o seu modo de interagir 
na entrevista.

O paciente ainda utiliza chupeta e a mamadeira para 
dormir, dificilmente responde a comandos e só realiza 
as tarefas cotidianas, como as de higiene pessoal, com 
ajuda. Apresenta insistência ao relatar as tarefas diárias 
(“hora de lavar o rosto!”, “hora de escovar os dentes!”, 
“hora de tomar banho!”).

E.S.S. está frequentando a escola, no momento sem 
acompanhante terapêutico exclusivo, mesmo já tendo 
sido solicitado. É alfabetizado, porém não acompanha o 
rendimento dos demais colegas de classe.

Apresenta dificuldades para dormir, um dos motivos 
pelo qual foi submetido ao tratamento com Risperidona 
durante 6 meses, prescrito pela neurologista, porém 
o tratamento foi suspenso por falta de resposta 
terapêutica (sic).
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Ao exame, a criança apresentou-se eutrófica, com 
autocuidado preservado, agitada, agressiva quando 
contrariada, sem obedecer a comandos e com interesses 
restritos e repetitivos (repetindo slogans já mencionados 
neste relato).

A conduta tomada foi orientação à mãe acerca do 
TEA, inclusive com a recomendação de procurar o 
endereço de internet “Autismo e Realidade” (http://
autismoerealidade.org) para maiores informações 
sobre o transtorno, sendo reforçada a importância de 
estimular o seu filho em todos os momentos possíveis. 
Prescrevemos aripiprazol 15 mg (um comprimido, via 
oral, à noite) e solicitamos o encaminhamento para CAPS 
Infantil, para acompanhamento conjunto, com o objetivo 
de ampliar a abordagem ao paciente. No retorno, o 
paciente apresentou-se mais calmo e colaborativo.

dIscussão
Anomalias de quase todos os cromossomos já foram 

associadas ao autismo, sugerindo que múltiplos loci, 
em vários cromossomos, interagem para levar às 
manifestações do TEA2. É também difícil predizer o 
número de regiões genéticas que devem estar envolvidas 
para levar ao desenvolvimento de um fenótipo ou até 
mesmo ao risco aumentado para o transtorno2.

Estudos sugerem que as diversas variantes genéticas 
relacionadas ao TEA podem existir em maior número na 
população, sendo tão subdiagnosticadas quanto o próprio 
transtorno. Por exemplo, o TEA subclínico, apenas com 
traços autísticos, muitas vezes pode ser encontrado 
nos parentes de famílias que têm duas ou mais crianças 
autistas. A partir desta perspectiva, o TEA clinicamente 
diagnosticado pode ser pensado como uma manifestação 
extrema de um espectro de comportamentos 
geneticamente influenciados em determinada população 
com múltiplas variantes genéticas. Assim, indivíduos com 
TEA clínico manifestado podem ser simplesmente aqueles 
que herdaram, desafortunadamente, combinações 
dessa variante, que isoladamente não produziriam um 
transtorno debilitante3.

A primeira triagem ampla de todo o genoma para 
regiões cromossômicas envolvidas no autismo associou 
aproximadamente 354 marcadores genéticos, localizados 
em oito regiões dos seguintes cromossomos: 2, 4, 
7, 10, 13, 16, 19 e 22, sendo as regiões 7q, 16p, 2q e 

17q as mais significativas2. No caso aqui apresentado, 
não encontramos associação com tais cromossomos, 
podendo, portanto, se tratar de nova correlação genética 
com TEA.

Outros avanços na área da genética relacionada ao 
TEA foram impulsionados por descobertas de que 
variações regionais no número de cópias de um gene são 
decorrentes de novas mutações (denominadas mutações 
de novo), mutações não observadas nos pais e vistas 
pela primeira vez nos filhos, sendo fonte significativa de 
variabilidade genética em seres humanos.

Como já citado, fatores ambientais possuem importante 
destaque na formação de novas mutações ou variações 
genéticas que levam ao TEA, sendo que mutações na 
linhagem germinativa masculina podem ser causa de 
novas mutações nos descendentes2.

Idade paterna avançada foi associada com aumento 
de mutações pontuais nas células da linhagem 
germinativa, o que contribui para maior porcentagem 
de novas mutações, assim, novas mutações podem 
ser particularmente acentuadas em filhos de pais mais 
velhos, que são reservatório para tais eventos2.

Entre as questões perinatais de risco para 
desencadeamento do TEA, além da idade dos pais, 
encontram-se: diabetes gestacional, hipotireoidismo 
materno, infecções intrauterinas, pré-eclampsia/
eclampsia, anemia severa e tabagismo durante a gestação. 
No relato, a mãe do paciente apresentou plaquetopenia 
severa durante a gestação, além de ter fumado5.

No caso relatado, a idade paterna era de 44 anos 
na concepção da criança, e estudos mostram que 
quando a idade do pai ultrapassa os 30 anos, a taxa 
de mutações de novo aumenta proporcionalmente. As 
chances de ocorrência dessa mutação sofrem aumento 
de aproximadamente duas vezes a cada ano completado 
pelo pai. Tal modelo exponencial estima que mutações 
paternas dobrem a cada 16,5 anos2.

conclusão
O autismo, por ser classificado como espectro, deixa 

margem para muitos diagnósticos feitos hoje, por isso 
a importância de associar e relacionar, cada vez mais, 
componentes genéticos (já evidenciados) através de 
cariótipos para melhor dividir e elucidar esta grande sigla: 
TEA. A principal recomendação derivada dos resultados 
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do presente estudo é que a avaliação clínica de cada 
caso de TEA deveria contemplar sempre aspectos 
neurológicos, psiquiátricos e genéticos.
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Mantendo seu foco no aprendizado sobre o paciente, 
esta nova edição contempla os avanços da área, 

incluindo os novos critérios diagnósticos do DSM-5.

LEMBRE-SE: ASSOCIADO
ABP TEM 20% DE DESCONTO 
EM LIVROS IMPRESSOS!

Conheça o catálogo no site
loja.grupoa.com.br

Para acessar o desconto, compre 
pelo SAC 0800 703 3444 ou na
página loja.grupoa.com.br/abp

17,5X25 cm | 576 p.

A Artmed é a editora 
ofi cial da ABP.

facebook.com/grupoaeducacao
facebook.com/artmededitora

C
O

N
TE

Ú
D

O
 P

U
B

LI
C

IT
Á

R
IO

RDP_5_2017.indd   42 09/01/18   15:03



ANÚNCIO

Mantendo seu foco no aprendizado sobre o paciente, 
esta nova edição contempla os avanços da área, 

incluindo os novos critérios diagnósticos do DSM-5.

LEMBRE-SE: ASSOCIADO
ABP TEM 20% DE DESCONTO 
EM LIVROS IMPRESSOS!

Conheça o catálogo no site
loja.grupoa.com.br

Para acessar o desconto, compre 
pelo SAC 0800 703 3444 ou na
página loja.grupoa.com.br/abp

17,5X25 cm | 576 p.

A Artmed é a editora 
ofi cial da ABP.

facebook.com/grupoaeducacao
facebook.com/artmededitora

C
O

N
TE

Ú
D

O
 P

U
B

LI
C

IT
Á

R
IO

ANÚNCIO

RDP_5_2017.indd   43 09/01/18   15:03



ANÚNCIOANÚNCIO

RDP_5_2017.indd   44 09/01/18   15:03


