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/////////// APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO
Prezado leitor,
Com a presente edição celebramos o encerramento do ano 9 da revista Debates in Psychiatry, mas também
vivenciamos imenso pesar em função da perda de um grande companheiro, a saber, Dr. João Romildo Fanucci
Bueno, em agosto passado. Para homenagear esta figura tão querida e tão importante na história da RDP e da ABP
como um todo, reproduzimos aqui, em português, o texto da homenagem publicada recentemente no Brazilian
Journal of Psychiatry.
Feita justa homenagem ao fiel amigo, esta última edição de 2019 nos traz ainda para apreciação um comentário, um
artigo original e dois artigos de revisão. A seguir fazemos uma apresentação geral de cada um desses manuscritos.
No primeiro texto da revista, Elson Asevedo comenta um artigo publicado em uma edição anterior da revista
Debates in Psychiatry (ano 9, número 2, páginas 6-15), ampliando a discussão sobre esse tema relevante que é o
suicídio em idosos. É gratificante ver os artigos da revista gerando discussão científica pós-publicação. Comentários
e cartas ao editor sobre artigos publicados são muito bem-vindos.
A seguir, o artigo original de Alexandre Luiz de Oliveira Serpa et al. relata o desenvolvimento do teste de
planejamento Torre de Londres – versão brasileira. Segundo os autores, o planejamento, enquanto função executiva,
está fortemente relacionado aos circuitos frontoestriatais, e seus déficits podem ser encontrados em diversos
transtornos. O ToL é um instrumento desenhado para avaliar planejamento, e o estudo incluído nesta edição avalia
as propriedades psicométricas de uma versão computadorizada, brasileira, da Torre de Londres – o ToL-BR. Os
resultados do estudo indicam que esta versão é mais adequada para avaliar pessoas nos níveis inferior a médio das
habilidades de planejamento.
No primeiro dos dois artigos de revisão incluídos nesta edição, Aryana Miranda Gomes et al. conduzem uma revisão
integrativa de 21 manuscritos sobre o uso de psicofármacos no tratamento do transtorno de humor bipolar (THB)
e sua eficácia. Os autores destacam a importância da escolha do fármaco mais eficaz para cada caso, ao mesmo
tempo que chamam a atenção para a escassez de estudos na literatura sobre a relação entre uso de psicofármacos
no THB e promoção da qualidade de vida. Os autores demonstram e discutem seus resultados à luz das evidências
encontradas.
Fechando a edição está outro artigo de revisão abordando o tema da disfunção gastrointestinal no transtorno
do espectro autista (TEA) e suas possíveis condutas terapêuticas, de autoria de Débora Araújo Mendes Vilela et
al. Acredita-se que os distúrbios gastrointestinais, comuns em crianças com TEA, podem interferir na patogênese
e no prognóstico desses indivíduos. Além disso, as disfunções gastrointestinais podem se manifestar apenas por
alterações comportamentais e, assim, passar despercebidas pela equipe de saúde, que algumas vezes atribui as
mudanças comportamentais exclusivamente ao TEA. Os autores salientam a importância de um acompanhamento
multidisciplinar, a fim de otimizar e assegurar o diagnóstico precoce e identificar os problemas gastrointestinais
desses pacientes.
Desejamos a todos uma boa leitura.
Antônio Geraldo da Silva
Editor Sênior, Revista Debates in Psychiatry
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HOMENAGEM
ANTONIO E. NARDI
JOSÉ C. APPOLINÁRIO
ANTONIO GERALDO DA SILVA

HOMENAGEM

UM INCANSÁVEL PESQUISADOR EM
PSICOFARMACOLOGIA E UM FILÓSOFO
PADRÃO-OURO: O CIENTISTA E
HUMANISTA JOÃO ROMILDO BUENO
(1938-2019)*
Professor João Romildo Fanucci Bueno
07/08/1938 – 17/08/2019

A TIRELESS RESEARCHER IN
PSYCHOPHARMACOLOGY AND A GOLD-STANDARD
PHILOSOPHER: THE SCIENTIST AND HUMANIST JOÃO
ROMILDO BUENO (1938-2019)
A psiquiatria mundial – e a psiquiatria brasileira em
particular – estão de luto. Perdemos um de nossos
maiores professores e mais queridos amigos. O
Professor João Romildo Fanucci Bueno nos deixou, mas
suas aulas, suas histórias e seu conhecimento universal
permanecerão em nossos corações e farão parte de
nossas reuniões para sempre.
Em 17 de agosto de 2019, o Professor Romildo
faleceu repentinamente, apenas 10 dias depois de seu
81º aniversário. Ele se mantinha muito ativo até os
últimos dias, dando continuidade a seu trabalho clínico
e a seu papel de líder na vida associativa profissional da
Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP).
O Professor Romildo trilhou uma carreira longa e
excepcional na psiquiatria, com um interesse especial
pela psicofarmacologia, cobrindo as áreas de pesquisa,
ensino e assistência, e servindo como principal mentor
para várias gerações de psiquiatras brasileiros. Era

* Texto originalmente publicado em inglês no Brazilian Journal of
Psychiatry, com a seguinte referência: Nardi AE, Appolinário JC, da Silva
AG. A tireless researcher in psychopharmacology and a gold-standard
philosopher: the scientist and humanist João Romildo Bueno (19382019). Braz J Psychiatry. 2019;41:378-9.
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um homem muito perspicaz, reconhecido por seus
conhecimentos gerais, que abarcavam vários aspectos
da vida, e não apenas aqueles restritos à psiquiatria.
Sua personalidade carismática se caracterizava pela
curiosidade constante, pela postura desafiadora diante
do status quo e pelo carinho que demostrava por todos,
sempre levando no rosto um sorriso amigável.
Nascido em Cambuí, no estado de Minas Gerais, o
Professor Romildo graduou-se em 1964 na Faculdade de
Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
– a antiga Faculdade Nacional de Medicina. Interessado
em psicofarmacologia já no início de sua carreira e sob a
orientação do Professor Lauro Solero, um farmacologista
brasileiro, ele recebeu uma bolsa de pesquisa do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) para um estágio no Galesburg State
Research Hospital, na cidade de Galesburg, Illinois,
EUA, sob a supervisão do Professor Harold E. Himwich,
um dos principais pesquisadores da época na área de
psiquiatria biológica. Durante esse período, ele participou
de investigações fundamentais sobre os mecanismos
biológicos subjacentes aos transtornos mentais e
completou sua formação como psiquiatra.
Ao retornar ao Brasil, em 1965, o Professor Romildo
foi nomeado professor associado do Instituto de
http://dx.doi.org/10.25118/2236-918X-9-4-1
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Psiquiatria da UFRJ, onde ocupou posteriormente
vários cargos acadêmicos. Apenas para mencionar
alguns, ele foi responsável pela disciplina de
Psicofarmacologia no Programa de Pós-Graduação,
participou da gestão geral do Instituto como ViceDiretor por mais de 15 anos e foi Editor-Chefe do
Jornal Brasileiro de Psiquiatria por muitos anos. Além
disso, o Professor Romildo foi chefe do Departamento
de Psiquiatria e Medicina Legal da Faculdade de
Medicina da UFRJ de 1990 a 1996. Em 1979, ele
se tornou professor titular de Psiquiatria na mesma
instituição, até sua aposentadoria, em 2005.
O Professor Romildo publicou mais de 100 artigos,
capítulos de livro, revisões e trabalhos apresentados em
congressos. Nos anos 1960, ele participou como autor
principal de artigos de grande repercussão na área de
psicofarmacologia da depressão (“A dualistic approach to
some biochemical problems in endogenous depressions”1) e
da esquizofrenia (“Behavioral and biochemical alterations in
schizophrenic patients”2). Dada a vastidão de seu interesse
científico, suas publicações contemplaram uma ampla
gama de assuntos no campo da psiquiatria3,4 inclusive
adentrando outras áreas.5 Vale destacar que o professor
Romildo participou como investigador nos programas de
desenvolvimento de vários agentes psicofarmacológicos
lançados nos últimos anos.6,7 Durante o ano passado, ele
esteve envolvido com muito entusiasmo em um estudo de
longo prazo que acompanhou de perto por mais de duas
décadas.8
Por fim, não podemos deixar de mencionar o papel
fundamental exercido pelo Professor Romildo no
desenvolvimento de nossa associação, a ABP, desde sua
concepção. Foi Presidente da ABP entre 1983 e 1986,
e foi seu Tesoureiro de 2010 a 2016. Atualmente ele
ocupava o cargo de Editor Sênior no periódico Debates
in Psychiatry, de Conselheiro Consultivo na Diretoria
Executiva da ABP e de Diretor Secretário da Asociación
Psiquiátrica de América Latina (APAL). Ademais, ele
sempre foi muito ativo na sua estimada ABP e comparecia
com satisfação a todas as reuniões.
Querido Romildo, os encontros da psiquiatria brasileira
certamente não serão os mesmos sem a sua presença.
Contudo, você sempre estará em nossas histórias e
memórias. Onde quer que psiquiatras brasileiros se
reúnam, você estará com eles.

2

Um grande professor e contador de histórias nunca
morre. Você viverá para sempre em nossos corações.
Os autores informam não haver conflitos de interesse
associados à publicação deste artigo.
Fontes de financiamento inexistentes.
Correspondência: Antonio Egidio Nardi. E-mail:
antonioenardi@gmail.com
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COMENTÁRIO
ELSON ASEVEDO

COMENTÁRIO
O SILÊNCIO DO SUICÍDIO EM IDOSOS
THE SILENCE OF SUICIDE AMONG THE ELDERLY
Suicídio é uma das principais causas de morte em
todo o mundo, sendo responsável por 800.000 mortes
anualmente. Nos últimos anos, estratégias de prevenção
de suicídio vêm sendo consideradas prioridades na
agenda de saúde pública global. A Organização Mundial
de Saúde definiu como um imperativo global reduzir em
10% as taxas de suicídio até 20201,2. Entretanto, um
aspecto fundamental recebe desproporcionalmente
menos atenção: os suicídios em idosos. As taxas de
suicídio entre idosos são de 2 a 4 vezes maiores do
que na população geral, embora raramente atinjam as
primeiras páginas dos jornais leigos ou científicos.
A segunda edição de 2019 da Revista Debates in
Psychiatry incluiu um artigo de autoria de Costa et al.,
sobre as taxas de mortalidade por suicídio em idosos
no Brasil de 1996 a 20163. Os autores utilizaram o
número absoluto de óbitos obtidos no Sistema de
Informações de Mortalidade do Departamento de
Informática de Saúde do Sistema Único de Saúde e
calcularam as taxas de mortalidade utilizando os dados
populacionais fornecidos pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística. Os autores também avaliaram
as taxas de mortalidade no período para algumas das
principais causas de mortalidade entre idosos, como
doença cerebrovascular, doença isquêmica e doença
crônica de vias aéreas superiores. Essa abordagem
permitiu comparar a direção da tendência das taxas de
mortalidade entre esses grupos de doenças.
Os resultados são preocupantes. Ao contrário do
que aconteceu com as taxas de mortalidade para as
principais causas de morte em idosos, que tiveram
redução ou relativa estabilidade no período, a taxa de
mortalidade por suicídio em pessoas acima de 60 anos
aumentou 42,6% em homens e 14,1% em mulheres. O
aumento mais drástico se deu entre homens acima de
80 anos, cuja taxa de suicídio triplicou, chegando a 39
suicídios para cada 100.000 pessoas nessa faixa etária.
A disparidade na evolução das taxas de mortalidade por
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suicídio e as taxas de mortalidade pelas principais causas
de morte em idosos não é decorrente do acaso.
A explicação para essa discrepância passa pelo novo
campo de estudo em saúde pública chamado ciência da
implementação 4, que estuda os métodos e estratégias
necessários para transformar um conhecimento
científico da área da saúde em uma mudança concreta
e real nos sistemas de saúde. Assim, esse conhecimento
pode ser traduzido em uma ação de saúde efetiva,
capaz de atingir a população para o qual ele é relevante.
Sob a perspectiva da ciência da implementação, podese afirmar que o conhecimento científico sobre os
fatores de risco para doenças isquêmicas do coração,
doenças cerebrovasculares e doenças pulmonares
crônicas foi traduzido em ações práticas de saúde que
atingiram a população em risco para essas doenças.
Hipertensão arterial, diabetes e tabagismo, fatores
de risco importantes, são objeto de ações extensivas
em nosso sistema de saúde. As unidades de saúde
da atenção primária são avaliadas e incentivadas a
realizarem tratamentos específicos para esses fatores
de risco, tais como grupos de cessação de tabagismo e
grupos de informação e tratamento para hipertensão e
diabetes, os chamados grupos HIPERDIA. Trata-se de
conhecimento científico implementado nos sistemas
de saúde, com resultados evidentes nas taxas de
mortalidade. Poderíamos fazer o mesmo na prevenção
de suicídio?
Os principais fatores de risco para suicídio em idosos
são conhecidos; isolamento com consequente perda
da sensação de pertencimento a um núcleo familiar e
social, presença de doenças médicas gerais, presença
de doenças terminais, dependência de álcool, prejuízo
da mobilidade e perdas na funcionalidade aumentam
o risco de suicídio. Entretanto, o fator de risco mais
importante, que em estudos de coorte parece inclusive
mediar o efeito desses outros fatores de risco, consiste
na presença de sintomas depressivos5. Portanto,
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estabelece-se o desafio de traduzir esse conhecimento
científico em uma estratégia prática no nosso sistema de
saúde que permita a detecção precoce e o tratamento
eficaz de quadros depressivos em idosos.
Os autores apontam o exemplo de Singapura,
que reduziu suas taxas de suicídio em idosos entre
1995 e 2000. Uma das razões para essa redução foi
a criação de um comitê interministerial focado na
população idosa, com representantes do Ministério
da Saúde, Desenvolvimento Comunitário, Trabalho e
Desenvolvimento Nacional. Além de questões gerais
como melhoria da habitação, cuidados familiares,
cuidados com a saúde, transporte e apoio comunitário,
o comitê também implementou ações para a detecção
e o manejo de depressão em idosos nos equipamentos
de saúde da atenção primária.
Costa et al.3 apontam os esforços voltados à
prevenção de suicídio realizados no Brasil nos últimos
anos. O Ministério da Saúde desenvolveu a Agenda
de Ações Estratégicas para a Vigilância e Prevenção
do Suicídio e Promoção da Saúde no Brasil, com
estratégias a serem implementadas entre 2017 e
2020. A Associação Brasileira de Psiquiatria vem
liderando a campanha Setembro Amarelo, que amplia a
conscientização sobre o tema. Mais recentemente, foi
promulgada pelo Governo Federal a Lei nº 13.819, de
26 de abril de 2019, que instituiu a Política Nacional
de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. Todas
essas ações são promissoras e, se implementadas e
traduzidas em ações práticas no sistema de saúde,
podem mudar a trajetória das taxas de suicídio no Brasil

e, talvez, romper o silêncio que nos impede de prevenir
o suicídio em idosos.
Artigo submetido em 11/12/2019, aceito em 12/01/2020.
O autor informa não haver conflitos de interesse
associados à publicação deste artigo.
Fontes de financiamento inexistentes.
Correspondência: Elson Asevedo, Departamento de
Psiquiatria, Escola Paulista de Medicina, Universidade
Federal de São Paulo, Rua Major Maragliano, 241, Prédio
Acadêmico, São Paulo, SP. Tel.: +55 11 5571-0014.
E-mail: elson.asevedo@gmail.com
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DESENVOLVIMENTO DO TESTE DE
PLANEJAMENTO TORRE DE LONDRES – VERSÃO
BRASILEIRA (TOL-BR)
DEVELOPMENT OF PLANNING TEST IN THE TOWER OF
LONDON – BRAZILIAN VERSION (TOL-BR)
Resumo
Funções executivas permitem ao indivíduo resolver
problemas complexos e lidar com novos contextos.
Dentre elas, o planejamento é considerado uma função
de alta ordem que está fortemente relacionada aos
circuitos frontoestriatais, cujos déficits podem ser
encontrados em diversos transtornos, como autismo,
transtorno do déficit de atenção com hiperatividade
(TDAH) e depressão. Um dos principais instrumentos
para avaliar planejamento é a Torre de Londres (ToL),
que, apesar de boas qualidades, tem apresentado
problemas como efeito teto e baixa capacidade
discriminativa em indivíduos normais. O presente estudo
visa avaliar as propriedades psicométricas de uma
versão computadorizada, brasileira, da Torre de Londres
(ToL-BR). Foram testadas todas as possibilidades de
itens possíveis no instrumento (35); após as exclusões
dos itens com baixo poder discriminativo (rpb ≤ 0,30),
ficaram na ToL-BR um total de 19 itens. Os resultados
preliminares, somados a estudos anteriores, sugerem que
esse instrumento se mostra mais adequado para avaliar
pessoas nos níveis inferior a médio das habilidades de
planejamento.
Palavras-chave: Avaliação neuropsicológica, funções
executivas, planejamento cognitivo.
Abstract
Executive functions allow individuals to solve
complex problems and deal with new situations. Among
these functions, planning is considered a high order
function, strongly related to frontostriatal circuitry,
and its deficits can be found in many disorders, such as
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autism, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)
and depression. One of the instruments most widely
used to assess such function is the Tower of London
(ToL), which, despite good qualities, has been showing
problems such as ceiling effect and low discriminative
potential in normal individuals. The present study aims
to assess the psychometric properties of a computerized
Brazilian version of the Tower of London test (ToL-BR).
All possible combinations (35) of items on ToL were
tested; after exclusion of the less discriminative items, a
total of 19 remained in ToL-BR. The preliminary results
here presented, added to previous studies, suggest that
this version of ToL is more adequate to assess individuals
with inferior to medium planning skills.
Keywords: Neuropsychological assessment, executive
functions, cognitive planning.

Introdução

Resolver problemas complexos e lidar com novos
contextos depende de processos cognitivos de alta
ordem, como, por exemplo, as funções executivas.
Segundo Diamond1, podem ser consideradas funções
executivas nucleares a memória operacional, o controle
inibitório e a flexibilidade cognitiva, que subsidiam
funções executivas complexas, como o planejamento,
a resolução de problemas, o raciocínio dedutivo
e a inteligência fluida. As funções executivas são
consideradas a base do comportamento intencional e
nos permitem a definição de objetivos, a antecipação
e a seleção de etapas, a organização de recursos e o
gerenciamento de tempo, monitorando o curso das
ações e mudando o comportamento, se necessário.

http://dx.doi.org/10.25118/2236-918X-9-4-3
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A capacidade de planejar e resolver problemas está
diretamente relacionada a uma série de domínios e
contextos da vida quotidiana, como o desempenho
acadêmico2, o comportamento no trânsito3 e a
capacidade de gerir as próprias finanças4. Habilidades de
planejamento menos eficazes também estão relacionadas
à procrastinação e seus prejuízos5.
A capacidade de planejamento apresenta uma longa
trajetória de desenvolvimento entre a infância até a idade
adulta6. Além disso, do ponto de vista neurobiológico,
depende da maturação e do bom funcionamento
dos circuitos frontoestriatais7. Comprometimentos
nesses circuitos podem interferir na capacidade de
definir objetivos, selecionar métodos, implementálos e monitorá-los, o que ocorre frequentemente em
vários transtornos psiquiátricos. Déficits nas funções
de planejamento ocorrem no transtorno do espectro
do autismo8, no transtorno do déficit de atenção com
hiperatividade (TDAH)9, no transtorno obsessivocompulsivo10, no transtorno bipolar11, na depressão12 e na
esquizofrenia13. Portanto, as habilidades de planejamento
são alvos essenciais para avaliação e intervenção em
saúde mental.
Entre as medidas neuropsicológicas para avaliação do
planejamento está a Torre de Londres (ToL) desenvolvida
por Shallice14. A tarefa consiste na solução de problemas
em que, com o menor número de movimentos possível,
o voluntário deverá posicionar três esferas de cores
diferentes em três pinos de tamanhos diferentes
para que elas fiquem em uma configuração-alvo
apresentada ao sujeito. A dificuldade da tarefa consiste
em realizar a ordenação correta das esferas dentro de
uma quantidade máxima de movimentos. Desde seu
surgimento, a tarefa tem se mostrado bastante útil na
identificação de problemas de planejamento em pessoas
com comprometimentos envolvendo lesões préfrontais14-16. Do mesmo modo, pacientes com transtornos
neuropsiquiátricos também apresentam dificuldades
nessa tarefa, como os indivíduos com TDAH17, demência
frontotemporal e Alzheimer18, transtorno bipolar12,
epilepsia19, entre outros.
Existem diversas versões da ToL, que variam em
quantidade problemas empregados, formas de medidas
utilizadas e pontuações. Usualmente, a ToL é composta
por 12 problemas apresentados em ordem crescente

de dificuldade em função do número de movimentos
necessários para se alcançar a posição-alvo (de dois a
cinco movimentos). Para cada problema, o sujeito tem
três chances de solução, com a menor quantidade de
movimentos possível; a pontuação pode variar entre 3 (se
conseguir resolver o problema na primeira apresentação)
e 0 pontos (se não conseguir resolver em nenhuma das
apresentações). Existem adaptações para essa versão
em vários países, como Itália20, República Checa21 e
Brasil22-24. No entanto, alguns estudos reportam que a
tarefa é bastante fácil e apresenta efeito teto se aplicada
em indivíduos da população geral25.
No intuito de aumentar a eficiência do paradigma
da ToL, diversos autores têm proposto modificações
no sistema de administração e pontuação25, algumas
das quais em versões computadorizadas26, possuindo
variações em quantidade de problemas e medidas (por
exemplo, velocidade de realização da tarefa). Com
o objetivo de apresentar uma versão mais eficiente
do paradigma da ToL, desenvolvemos uma versão
computadorizada da tarefa (ToL-BR), composta por
todas as configurações possíveis de posições das três
bolas nos três pinos (um total de 36 problemas, com
o primeiro deles usado apenas como exemplo). Nessa
versão, os problemas podem ser resolvidos a partir
de um movimento máximo (problemas mais fáceis) e
sete movimentos máximos (problemas mais difíceis).
No estudo inicial com a tarefa27, 91 adultos brasileiros
foram submetidos a essa versão computadorizada
e à versão tradicional de madeira com 12 problemas
fundamentados na proposta de Krikorian28. Nesse
estudo, a correlação entre os escores das duas versões
foi moderada (r = 0,42, p < 0,05); no entanto, a ToL-BR
apresentou uma consistência interna mais adequada do
que a ToL tradicional ( ToL-BR = 0,771 × ToL = 0,471),
indicando que a versão computadorizada aparenta
maior fidedignidade que a tradicional. Tal resultado foi
congruente com a literatura, já que a versão tradicional
de 12 itens tende a ter uma consistência interna menor
que versões ampliadas29,30.
O objetivo deste estudo consiste em analisar as
propriedades psicométricas dos diferentes itens da ToLBR, selecionando os itens com melhores propriedades
para a composição de uma tarefa capaz de avaliar de
forma eficiente o planejamento em adultos brasileiros.
Out/Dez 2019 - revista debates in psychiatry
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Método

Participantes
Participaram do estudo 179 indivíduos com idade entre
15 e 60 anos de idade (média = 34 anos, desvio padrão
= 12 anos), sendo 51,9% (n = 93) do sexo feminino e
48,1% do sexo masculino (n = 86). Em relação ao nível de
escolaridade, 57,5% estavam matriculados ou possuíam
ensino superior, 9,5% tinham completado o ensino médio

ARTIGO
e 8,4% não informaram. Os demais possuíam alguma
pós-graduação completa.
Instrumento: Torre de Londres, versão brasileira
computadorizada (ToL-BR)27
Para a versão computadorizada da ToL, foi utilizado
um software de uma plataforma virtual particular
desenvolvida pelos autores (Figura 1). Tal plataforma opera

Figura 1 - Configuração inicial (no topo) e listagem das posições dos 35 problemas da Torre de Londres, versão
brasileira computadorizada (ToL-BR).
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em navegadores com suporte a HTML5 e JavaScript,
portanto uma conexão com a internet se faz necessária
à aplicação. As regras de pontuação da tarefa foram as
mesmas usadas por Krikorian et al.28, sendo 3 pontos
para a resolução na primeira tentativa, 2 para a segunda,
1 para a terceira e 0 no caso de insucesso em todas as
tentativas. A tarefa foi cautelosamente desenhada para
que represente visualmente o instrumento original físico.
A interação do usuário com a plataforma se dá por meio
do mouse: com este, deve-se clicar na esfera desejada e,
após isso, na haste em que se deseja posicionar a esfera,
contando assim um movimento. Na ToL-BR, os sujeitos
resolveram 35 problemas diferentes, que consistem
em todas as permutações possíveis das três esferas
nos três pinos. É importante ressaltar que, em razão
disso, 12 dos problemas apresentados nessa versão são
necessariamente idênticos aos realizados pelos sujeitos
que executam a versão de Krikorian et al.28.
Aspectos éticos
Após consentirem voluntariamente a participação no
estudo e concordarem com o termo de consentimento
livre e esclarecido, os sujeitos foram submetidos à ToL-BR.
O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG; processo CAAE: 53477016.6.0000.5149).
Análises estatísticas
Análises descritivas foram empregadas na versão de
35 itens para verificar a distribuição de respostas para
cada uma das tarefas. Por se tratar de itens novos, foi
verificada a presença ou a ausência de missing cases e
padrões de respostas inesperados. A correlação pontobisserial foi utilizada para verificar a contribuição de cada
item ao escore final de cada participante, de modo que
itens com contribuição negativa ou baixa contribuição
deveriam ser excluídos devido à baixa capacidade
de discriminar os respondentes. Tais análises foram
realizadas no software R31, com o pacote psych32.
A versão resultante dessas análises preliminares foi
avaliada em relação à sua dimensionalidade por meio
do software FACTOR, versão 10.9.0233. Para investigar
quantos fatores seriam possíveis para o conjunto de dados,
optou-se inicialmente por realizar uma análise paralela,
utilizando a implementação otimizada de Timmerman &

Lorenzo-Seva34. Considerando a literatura sobre a ToL,
era esperado que o instrumento tivesse uma estrutura
unidimensional. Assim, optou-se também por realizar a
análise closeness to unidimensionality assessment35.
Em seguida, a estrutura fatorial sugerida pela análise
paralela foi testada por meio de uma análise fatorial sem
restrições, com o uso do estimador robust unweighted
least squares (RULS) e correção de qui-quadrado robust
mean and variance-scaled36. Além de verificar a carga
fatorial de cada item no fator correspondente, foram
utilizados também índices de ajuste do modelo, a saber, o
comparative fit index (CFI ≥ 0,90), o non-normed fit index
(NNFI ≥ 0,90) e o root mean square error of approximation
(RMSEA ≤ 0,05), utilizando os cortes propostos por
Kline37. Nessa etapa, a fidedignidade da escala seria
verificada por meio do ômega de McDonald e do alfa de
Cronbach.
Para testar a configuração final da escala, foi realizada
ainda uma análise fatorial restrita, utilizando o software R31
por meio dos pacotes lavaan38 e semPlot39. A ordinalidade
dos itens foi considerada e, por essa razão, utilizouse o weighted least square mean and variance adjusted
(WLSMV), com correção de Satorra-Bentler para o quiquadrado. Assim como na análise fatorial não restrita,
foram avaliadas a carga fatorial e os índices de ajuste
do modelo. É importante frisar que há uma diferença de
nomenclatura no software R, onde o NNFI é chamado
de Tucker-Lewis index (TLI), sem que haja alteração no
referencial de corte que será utilizado37.
A fim de consolidar a construção da medida da ToL-BR,
optou-se por realizar uma análise dos itens, utilizando
métodos da família da teoria de resposta ao item. Dois
modelos politômicos foram ajustados ao conjunto de
dados, um modelo de escalas graduais40 e um modelo de
créditos parciais41. Os pacotes utilizados foram o eRm42,
o RaschSampler43 e o mirt44. A qualidade do ajuste dos
itens aos modelos foi testada por meio dos índices de
ajuste das pessoas e itens (infit e outfit), pelo teste de
Wald para a eliminação de itens e pelo teste de razão de
verossimilhança de Andersen45. É também apresentada
a fidedignidade para todos os pontos da escala e o índice
de separação de pessoas.

resultados
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Considerando o universo de respostas possíveis
para o instrumento, foi possível perceber, por meio das
análises descritivas, que os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 12, 14 e 15 foram respondidos corretamente, na
primeira tentativa, por mais de 90% da amostra. Não
foram encontrados valores significativos de missing
data para nenhum item do instrumento. Por meio da
correlação ponto-bisserial, observou-se que o item 10
tinha correlação negativa com o escore do teste; por
essa razão, ele foi eliminado. Já os itens 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 18, 26 e 33 foram excluídos por
apresentarem baixo poder discriminativo (rpb ≤ 0,30),
reduzindo o total de itens na escala para 19.
A análises descritivas dos itens mostraram que a média
dos itens variou de 1,746 a 2,724, com variância entre
0,490 e 1,725. Os itens apresentaram uma tendência de
assimetria positiva, dado que o valor mais alto possível
(3 pontos) correspondia ao acerto na primeira tentativa
de conclusão da tarefa. Considerando a distribuição e a
ordinalidade dos itens, optou-se pela utilização da matriz
de correlação policórica para o restante das análises.
A versão de 19 itens foi objeto de análise paralela,
a qual sugeriu uma estrutura unidimensional para
o conjunto de dados. Para o teste closeness to
unidimensionality assessment, os resultados indicaram
que dois índices tiveram valores que apontavam para
unidimensionalidade: unidimensional congruence (UniCo)
= 0,95 ≥ 0,95, e mean of item residual absolute loadings
(MIREAL) = 0,22 ≤ 0,30; e um índice não foi adequado:
explained common variance (ECV) = 0,81 ≥ 0,885.
Considerando as evidências encontradas e a literatura
sobre a ToL, decidiu-se considerar como unidimensional
o instrumento desenvolvido.
Na análise fatorial não restrita, considerando a
existência de um fator, os índices de ajuste indicaram
que o modelo unidimensional foi adequado para a versão
de 19 itens, com CFI = 0,988, NNFI = 0,987 e RMSEA =
0,032 (0,010-0,050). Todos os itens tiveram saturação
adequada no fator, e 31,5% da variância dos dados foi
explicada por eles. Em termos de fidedignidade, o ômega
de McDonald foi igual a 0,875 e o alfa de Cronbach
igual a 0,874, indicando que essa configuração possui
evidência de fidedignidade adequada.
Este modelo foi então submetido a análise fatorial
restrita robusta. Os índices de ajuste robusto do modelo
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se mostraram adequados [χ2 = 204,156, grau de
liberdade (gl) = 152, fator de correção Satorra-Bentler
= 0,710, CFI = 0,978, TLI = 0,976, RMSEA = 0,037
(0,022-0,049)]. Na Figura 2, estão disponibilizados
os índices ajustados de saturação dos itens no fator
latente para a ToL-BR.
A fim de consolidar a construção da medida da ToL-BR,
optou-se por realizar uma análise dos itens, utilizando
métodos da família da teoria de resposta ao item. Tanto o
modelo de escalas graduais quanto o modelo de crédito
parciais convergiram. Porém, a análise do ajuste dos itens,
por meio dos testes de Wald para eliminação de itens e
da razão de verossimilhança de Andersen, apontou que
nem todos os itens apresentaram ajuste adequado para
ambos os modelos, ainda que os índices de infit e outfit
estivessem dentro dos parâmetros.
Uma análise detalhada das curvas características
dos itens, com especial atenção para os thresholds das

Figura 2 - Modelo unidimensional e cargas fatoriais da
versão de 19 itens para o teste Torre de Londres, versão
brasileira computadorizada (ToL-BR). F1 = fator 1. Os
números correspondem ao número do item na escala.
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pontuações extremas (3 e 0), indicou que a transição mais
provável entre as pontuações é a da pontuação máxima
para a mínima, de modo que é possível interpretar
que as pontuações intermediárias poderiam não ser
suficientemente informativas (Figura 3A). Com exceção
dos itens 23, 24, 25 e 29, todos os itens apresentaram a
transição dos itens da categoria 3 para a categoria 0.
No âmbito específico da tarefa da ToL-BR, isso significa
dizer que a pontuação da prova como certo ou errado,
sem necessidade de novas oportunidades para realização
do exercício, ao menos com esse conjunto de itens, não
implicaria prejuízo para a estimação da habilidade do
indivíduo típico.
Para testar essa hipótese, foi delineado um modelo
logístico simples de Rasch, considerando os acertos na
primeira tentativa como 1 e acertos em outras tentativas
ou erro como 0. O modelo convergiu adequadamente,
e os testes de Wald, Andersen e infit e outfit (Tabela

1) indicaram que os itens se ajustaram a esse modelo
adequadamente.
Tabela 1 - Índices de infit e outfit dos itens para o
modelo de Rasch
Item
i11
i13
i16
i17
i19
i20
i21
i22
i23
i24
i25
i27
i28
i29
i30
i31
i32

²
158,854
153,724
156,567
219,323
175,965
200,875
197,584
231,475
182,726
162,359
168,515
175,177
181,991
147,772
164,009
170,183
158,036

gl
180
181
181
180
180
181
181
180
181
181
181
181
181
181
180
179
181

Valor de p
0,870
0,930
0,905
0,024
0,571
0,148
0,189
0,006
0,450
0,837
0,738
0,608
0,465
0,966
0,798
0,669
0,890

Outﬁt
0,878
0,845
0,860
1,212
0,972
1,104
1,086
1,279
1,004
0,892
0,926
0,963
1,000
0,812
0,906
0,945
0,868

Inﬁt
0,965
0,933
0,961
1,143
1,025
1,059
1,082
1,076
1,006
0,924
0,991
0,953
1,022
0,884
0,950
0,882
0,924

Figura 3 - Mapa de itens e pessoas para os itens da Torre de Londres, versão brasileira computadorizada (ToL-BR)
nos modelos A) de créditos parciais e B) Rasch.
Out/Dez 2019 - revista debates in psychiatry
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i34
i35

215,108
166,358

181
181

0,042
0,775

1,182
0,914

ARTIGO
1,097
0,978

gl = graus de liberdade.

O mapa de itens e pessoas (Figura 3B) apresenta a
distribuição dos itens com base em sua dificuldade e a
distribuição da amostra pelo continuum de habilidade.
Observa-se que dois itens podem ser classificados como
muito fáceis [itens 2 (antigo 13) e 6 (antigo 22)], e os
demais itens apresentam um crescimento incremental
no intervalo entre -1 e 1 desvio-padrão. Não foram
observados itens que possam ser classificados como
difíceis.
Em termos de fidedignidade, a escala apresentou um
índice de separação de pessoas de 0,77 e superior a 0,60
para o intervalo entre aproximadamente -3 e 2 desvios
padrão (Figura 4). O índice de separação de pessoas
é uma medida similar ao alfa de Cronbach e pode ser
interpretado da mesma maneira.

Discussão

Figura 4 - Fidedignidade para todos os pontos da
escala de habilidade da ToL-BR no modelo Rasch.
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A ToL é uma tarefa clássica cujo objetivo é avaliar a
habilidade de planejamento. Desde sua origem, existem
diversas versões da tarefa que podem ser utilizadas
tanto na neuropsicologia clínica quanto na pesquisa.
Uma de suas versões mais populares se fundamenta no
paradigma krikoriano28 e apresenta algumas limitações
em relação a sua aplicabilidade, como, por exemplo,
efeito teto25,46. O presente estudo teve como objetivo
investigar as propriedades psicométricas de uma nova
versão computadorizada da ToL (nomeada aqui como
ToL-BR), que contou inicialmente com a criação de 35
itens em uma configuração de três hastes e três esferas.
Desse conjunto, 19 itens apresentaram propriedades
psicométricas adequadas e foram incluídos na versão
final da tarefa.
Existem vários sistemas de correção para as diferentes
versões da ToL. Michalec et al. 21 apresentaram uma
comparação entre quatro modos de pontuação para
a tarefa, incluindo os dois modos originais propostos
por Shallice14, o sistema de pontuação de Anderson
et al.47 e o sistema de pontuação de Krikorian28 .
Esses sistemas usam o mesmo conjunto de 12 itens,
mas diferem em função dos critérios e do uso do
tempo total para a resolução de cada problema. De
acordo com Michalec et al., todos os sistemas são
úteis para a detecção de prejuízos no planejamento
em amostras clínicas em pessoas com esquizofrenia
e comprometimento cognitivo leve. Alguns autores,
no entanto, propuseram novos sistemas de correção
para avaliar déficits mais sutis e evitar o efeito teto.
Portela et al. 25, por exemplo, sugerem o uso de apenas
uma tentativa para cada item, e que a pontuação total
seja a soma dos movimentos corretos para concluir
cada tentativa. Nesse estudo, os autores utilizaram os
mesmos 12 itens da versão de Krikorian, e o sistema
de correção proposto por eles apresentou melhores
resultados do que o sistema clássico krikoriano, de
três tentativas para cada item.
Com o mesmo objetivo de evitar o efeito teto
presente na ToL, Raizner et al.46 desenvolveram uma
versão ampliada da tarefa, com mais oito problemas,
os quais exigiam de seis a oito movimentos para serem
resolvidos. A inclusão desses itens tornou a tarefa
mais difícil, dado que, na versão original, o item mais
complexo requer cinco movimentos para ser resolvido
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com sucesso. Em comparação com a versão original,
a ToL estendida se mostrou mais útil para discriminar
diferenças no desempenho de crianças e adolescentes
na tarefa.
Na mesma linha que os estudos anteriores, a nova
versão da ToL proposta no presente estudo (ToLBR) apresenta sugestões de alterações tanto nos
itens quanto no sistema de pontuação. Os resultados
encontrados dão respaldo à hipótese de que uma escala
de respostas de natureza dicotômica (certo ou errado)
é tão informativa quanto a escala de respostas clássica
da ToL, sendo também semelhante ao objetivo original
relatado por Shallice14. Em complemento, os itens
selecionados para a versão final da escala apresentam
propriedades psicométricas adequadas, resultando em
uma nova versão contendo 19 itens.
A ToL-BR apresentou evidências de validade quanto
à estrutura interna alinhada com a literatura, replicando
o modelo unidimensional recorrentemente encontrado
(por exemplo, em Debelak et al.48). As evidências de
fidedignidade apresentadas são iguais ou superiores
às encontradas nas diferentes versões da ToL. Em
um estudo de Humes et al.29 com a versão original da
tarefa, o alfa de Cronbach encontrado foi igual a 0,25.
Em contrapartida, Schnirman et al.30, trabalhando com
uma versão revisada da tarefa composta por 30 itens,
obtiveram um alfa igual a 0,79. Em um estudo anterior
com a ToL-BR, Borges et al.27 compararam a versão
informatizada de 35 itens com a versão de 12 itens de
Krikorian, e a versão computadorizada apresentou um
alfa de Cronbach de 0,71, enquanto a versão original
obteve 0,47 no mesmo índice.
Pode-se concluir com essa análise preliminar que a
tarefa se mostra mais adequada para avaliar pessoas nos
níveis inferior a médio das habilidades de planejamento.
Observe-se que a amostra do presente estudo
permite a investigação das propriedades psicométricas
preliminares da escala, sendo necessário que ela seja
ampliada e diversificada e que os resultados sejam
replicados, permitindo a extrapolação dos achados para
a população brasileira. Além disso, a ausência de itens no
estrato superior limita o papel do instrumento à função
de rastreio. No futuro, pesquisas com populações clínicas
podem trazer um entendimento mais aprofundado sobre
os comportamentos dos itens nessa subpopulação.
Evidências de validade relacionadas ao critério e à

relação com outras variáveis também são necessárias
para compreender as similaridades e dissimilaridades em
relação à versão de lápis e papel.
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ARTIGO

USO DE PSICOFÁRMACOS NO TRATAMENTO
DO TRANSTORNO DE HUMOR BIPOLAR E SUA
EFICÁCIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
USE AND EFFECTIVENESS OF PSYCHOPHARMACOLOGICAL
AGENTS IN THE TREATMENT OF BIPOLAR DISORDER: AN
INTEGRATIVE REVIEW
Resumo
O transtorno de humor bipolar (THB) é um
transtorno mental que afeta diversos âmbitos da vida
dos acometidos, sendo caracterizado pela alternância
entre episódios maníacos, depressivos ou mistos.
A terapêutica farmacológica convencional deste
transtorno está associada a efeitos adversos, portanto
é importante que se escolha o fármaco mais eficaz para
cada tipo de caso, melhorando aspectos relacionados à
qualidade de vida. Porém, existem poucos estudos que
abordam a relação entre uso de psicofármacos no THB e
aspectos relacionados à promoção da qualidade de vida.
Dessa forma, este estudo objetivou fazer uma análise
sistemática integrativa da literatura sobre a eficácia das
principais drogas utilizadas na terapêutica dessa doença,
bem como seu impacto na qualidade de vida. Para isso,
determinaram-se os descritores de buscas dos artigos a
partir da análise PICO, e realizou-se uma busca nas bases
PubMed (National Library of Medicine), EBSCOhost,
Cochrane Database of Systematic Reviews e SciELO, e os
artigos selecionados foram classificados de acordo com
critérios da Oxford Centre for Evidence-Based Medicine.
A busca resultou em 906 artigos, dos quais, após análise,
21 foram selecionados para a presente revisão. De acordo
com os resultados encontrados e analisados, o lítio tem
sido bastante utilizado na terapêutica de THB, porém
não existem estudos que mostram uma significante
melhora em aspectos relacionados à qualidade de vida.
Outros fármacos, como os antipsicóticos quetiapina e
asenapina, apresentam grande eficácia no tratamento
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desse distúrbio e estão relacionados com predições
positivas na qualidade de vida dos pacientes.
Palavras-chave: Qualidade
de
vida,
terapia
farmacológica, transtorno bipolar.
Abstract
Bipolar disorder (BD) is a mental disorder that affects
several areas of the lives of affected patients. BD
alternates between manic, depressive or mixed episodes.
Conventional pharmacological therapy is associated
with adverse effects, and therefore it is important to
choose the most effective drug for each case, so as to
improve quality of life. However, few studies have been
conducted to address the relationship between the
use of psychotropic drugs in BD and aspects related to
quality of life improvement. Therefore, this study aimed
to carry out an integrative systematic analysis of the
literature on the effectiveness of the main drugs used
in the therapy of this disorder, as well as their impact
on quality of life. In order to do that, search descriptors
were determined using PICO analysis, and a search
was run on the PubMed (National Library of Medicine),
EBSCOhost, Cochrane Database of Systematic Reviews
and SciELO databases; selected articles were classified
according to the Oxford Centre for Evidence-Based
Medicine criteria. The search yielded 906 articles, of
which, after analysis, 21 were selected for the present
review. According to the results found and analyzed,
lithium has been widely used in BD therapy, but there
are no studies that show a significant improvement of
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aspects related to quality of life. Other drugs, such as
the antipsychotics quetiapine and asenapine, are highly
effective in treating this disorder, and are related to
positive predictors of quality of life.
Keywords: Quality of life, pharmacological therapy,
bipolar disorder.

Introdução

O trabalho consiste em uma revisão integrativa
do transtorno de humor bipolar (THB) que leva em
consideração o tratamento farmacológico e a qualidade
de vida. Durante todo o estudo, o termo utilizado será
transtorno de humor bipolar e sua sigla, THB.
O THB é um transtorno mental que interfere em
diferentes dimensões da vida do paciente, tais como
humor, pensamento e comportamento1. Trata-se da
12ª principal causa de incapacidade em todo o mundo2.
Além disso, acomete cronicamente a qualidade de vida
do paciente e é caracterizado por oscilações de humor
recorrentes, que variam entre episódios de mania ou
hipomania e episódios de depressão2. A diferença de
apresentação dos sintomas permite a classificação do
tipo de transtorno em THB do tipo I, do tipo II, THB com
características mistas e distúrbio ciclotímico3-5.
Os tratamentos descritos na literatura incluem
intervenção nas fases de mania e de depressão e
manutenção terapêutica6. A combinação do tratamento
farmacológico com psicoterapia e mudanças relacionadas
ao estilo de vida a partir do primeiro episódio maníaco
se mostra como estratégia ideal. Ademais, estima-se
que a não adesão ao tratamento farmacológico ocorra
a uma taxa entre 12% e 64% entre os indivíduos com
THB. Essa falta de adesão eleva a probabilidade de
recaída, de uso de serviços psiquiátricos de emergência
e aumenta o número de internações hospitalares e de
risco suicida1. Os psicofármacos preconizados para THB
incluem lítio, antipsicóticos, ansiolíticos, antidepressivos,
anticonvulsivantes e suas várias combinações7, associados
ou não com eletroconvulsoterapia. Porém, pouco se
sabe sobre o efeito desses medicamentos na qualidade
de vida dos pacientes.
Dessa forma, objetiva-se, por meio desta revisão,
conhecer os principais medicamentos utilizados no
tratamento do THB, sua eficácia e sua importância para
a qualidade de vida dos pacientes (relacionada a menores

efeitos adversos), como forma de se obter evidências sobre
tratamento eficaz, pois esse transtorno psíquico é tido
como um problema de saúde pública, estando associado a
diminuição da função cognitiva e da habilidade profissional,
elevado índice de tentativa de suicídio e mortalidade.
Metodologia
Tipo de estudo
Esta pesquisa é uma revisão sistemática de natureza
integrativa e com objetivo descritivo e exploratório a
respeito da eficácia de psicofármacos em pacientes
com THB no Brasil e no mundo, que visa contemplar
aspectos relacionados a qualidade de vida e impacto do
tratamento.
Para a elaboração da presente revisão integrativa,
foram realizadas as seguintes fases, de acordo com
Ganong8: 1) elaboração da pergunta norteadora; 2)
busca ou amostragem na literatura; 3) coleta de dados; 4)
análise crítica dos estudos; 5) discussão dos resultados;
6) apresentação da revisão integrativa.
Pergunta norteadora
De acordo com De Souza et al.9, a definição da pergunta
norteadora é o ponto mais relevante do processo da
revisão, pois determina os critérios de inclusão, meios
de seleção de artigos e coleta dos dados. Uma forma
de definir a pergunta norteadora é utilizar a estratégia
PICO [P: participante; I: intervenção; C: controle; O:
(do inglês outcomes) desfecho], em que pelo menos o
participante/população e a intervenção são obrigatórios
para a sistematização da pergunta10.
Por conseguinte, a pergunta norteadora da pesquisa
foi formulada da seguinte forma: “Qual é a eficácia das
drogas terapêuticas utilizadas no tratamento do THB, e
quais são seus efeitos e impacto na qualidade de vida
dos seus usuários?”
Busca na literatura
Os autores realizaram análise de periódicos científicos
a partir dos bancos de dados PubMed (National Library
of Medicine), EBSCOhost, Cochrane Database of
Systematic Reviews e SciELO.
Os seguintes descritores foram obtidos a partir dos
Descritores em Ciências da Saúde (DECS) e utilizados
como palavras-chaves para a busca: transtorno bipolar
Out/Dez 2019 - revista debates in psychiatry
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(bipolar disorder), tratamento farmacológico (drug therapy)
ou drogas psicoativas (psychotropic drug) ou efeitos das
drogas (drug effects) e qualidade de vida (quality of life).
A seleção de artigos foi realizada com o uso dos
descritores e operadores booleanos AND e OR em
todas as bases de dados descritas, utilizado a seleção
de título e/ou resumo e title/abstract na pesquisa,
intentando filtrar e reduzir o espectro de artigos a serem
analisados.
Foram utilizados na revisão estudos descritivos
(relatos de caso e séries de caso), observacionais
(estudo transversal, coorte, caso-controle e pesquisa de
resultados terapêuticos), experimentais (ensaio clínicos
e estudo cross-sectional) e não experimentais (revisão
narrativa, revisão sistemática e metanálises).
Os descritores e os critérios definidos para busca e
análise dos artigos foram divididos entre as três primeiras
autoras de forma independente e cegada, obedecendo
rigorosamente aos critérios de inclusão e exclusão
definidos.
Os seguintes critérios de inclusão foram considerados:
artigos publicados entre os anos de 2013 e 2019; idioma
inglês e português; apresentação de digital object identifier
(doi); apresentação como temática principal do THB e
da abordagem farmacológica e/ou da qualidade de vida
dos pacientes, de forma independente. Os critérios de
exclusão foram: artigos que não abordam como temática
principal o THB ou que enfocam outros transtornos
mentais concomitantemente; abordagem de crianças e
adolescentes; associação com substâncias psicoativas;
associação com outras doenças neurológicas; uso do
tratamento não farmacológico.
Coleta de dados
Para a coleta dos dados dos artigos selecionados, foi
utilizado o instrumento validado por Ursi & Gavão11, de
forma a extrair os dados principais dos estudos descritivos,
observacionais, experimentais e não experimentais.
Primeiramente, foi construído um quadro sintético
com os estudos selecionados, que apresenta o título do
artigo, autor/ano, tipo de estudo, intervenção utilizada
e desfecho.
Os autores avaliaram a qualidade dos métodos
e resultados obtidos nos estudos selecionados, os
quais foram classificados de acordo com o grau de
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recomendação relativo à hierarquia de evidência científica
do trabalho aplicada nos centros de medicina baseada em
evidências12. Os estudos serão classificados de acordo
com a força científica nos seguintes graus: A - estudos
experimentais e observacionais de melhor consistência;
B - estudos experimentais e observacionais de menor
consistência; C - relatos ou séries de casos; e D - estudos
baseados em consensos e/ou opiniões de especialistas.

Resultados

Caracterização dos dados obtidos
Foram encontrados 906 artigos a partir da busca nas
bases de dados utilizadas; deste total, a maior parte foi
recuperada nas bases PubMed (35,10%) e EBSCOhost
(59,50%), que resultou em um conjunto de artigos
experimentais, observacionais e não experimentais.
Para abranger um maior número de estudos de revisão,
utilizou-se a Cochrane Database of Systematic Reviews,
cuja busca resultou em um número menor de artigos
(3,09%). E, para abranger artigos latino-americanos,
utilizou-se a base SciELO (2,31%).
A partir da pergunta gerada, definiram-se os descritores
nas bases de dados utilizadas neste estudo e, ao somar
todos os resultados das bases avaliadas, foram encontrados
906 artigos. Após a leitura dos títulos e resumos dos
artigos, 856 artigos foram excluídos, 50 artigos foram
analisados na íntegra, e 21 foram utilizados no presente
estudo por se encaixarem nos objetivos propostos.
Para responder à pergunta norteadora da pesquisa,
os artigos foram analisados quanto aos tópicos a
seguir: 1) eficácia das principais drogas terapêuticas no
tratamento do THB; 2) impacto do uso de psicofármacos
utilizados no tratamento do THB na qualidade de vida
dos pacientes; e 3) impacto do uso de psicofármacos na
saúde de pacientes com THB.
Eficácia das principais drogas terapêuticas no tratamento
do THB
Treze artigos selecionados para análise crítica da
eficácia das drogas utilizadas no tratamento de THB
estão sintetizados na Tabela 1. Além de caracterizar os
estudos, é importante fazer a análise quanto à relevância
dos artigos selecionados, para que sejam tomadas
posições de acordo com as evidências. Dessa forma,
a Tabela 2 sumariza os níveis de evidência e o grau de
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Tabela 1 - Síntese dos artigos relacionados à avaliação da eficácia de drogas terapêuticas no tratamento do THB
Artigo

Autor (ano)

Intervenção utilizada/tipo de estudo

Desfecho

Aripiprazole alone or in
combination for acute
mania

Brown et al.
(2013)13

Aripiprazol/revisão de ensaios clínicos
randomizados controlados

O aripiprazol é eficaz para a mania em adultos,
crianças e adolescentes, embora sua utilização
conduza a distúrbios gastrointestinais e distúrbios
do movimento. O local preciso do aripiprazol na
terapia permanece incerto.

Valproic acid, valproate
and divalproex in the
maintenance treatment of
bipolar disorder

Cipriane et al.
(2013)14

Valproato/revisão sistemática de
ensaios clínicos randomizados
controlados

Evidência limitada quanto à eficácia do valproato
no tratamento a longo prazo do THB. Clínicos
e pacientes devem considerar o perfil de
aceitabilidade e tolerabilidade ao escolher entre o
lítio e o valproato – sua combinação ou com outros
agentes – a longo prazo.

Quetiapine for acute
bipolar depression: a
systematic review and
meta-analysis

Suttajit et al.
(2014)15

Quetiapina/revisão sistemática e
metanálise

A monoterapia com quetiapina foi eficaz na
depressão bipolar aguda e na prevenção da mania/
hipomania. Seus efeitos colaterais comuns são
extrapiramidais, como sedação, sonolência, tontura,
fadiga, constipação, boca seca, aumento do apetite
e ganho de peso.

Quetiapine v. lithium in
the maintenance phase
following a first episode
of mania: randomised
controlled trial

Berk et al. (2017)16 Quetiapina versus lítio/ensaio clínico
randomizado

O lítio mostrou maior eficácia terapêutica que
a quetiapina nos estágios iniciais e na fase de
manutenção.

Monti (2016)17
The effect of secondgeneration antipsychotic
drugs on sleep parameters
in patients with unipolar or
bipolar disorder

Clozapina, risperidona, olanzapina,
quetiapina, ziprasidona/revisão
narrativa

A olanzapina apresentou uma melhoria na
continuidade do sono em pacientes com THB. Essa
atuação reduz os episódios depressivos maiores,
pensamentos de morte, ideação suicida ou tentativa
de suicídio.

Pharmacotherapy of acute
bipolar depression in
adults: an evidence based
approach

Muneer (2016)18

Lítio e anticonvulsivantes,
carbamazepina/oxcarbazepina/
eslicarbazepina, divalproex de sódio,
lamotrigina, topiramato, gabapentina/
pregabalina, gabapentin, enacarbil e
antipsicóticos atípicos/revisão narrativa

Aborda os principais psicotrópicos para depressão
bipolar e informa a gestão moderna desta doença
crônica, destacando opções terapêuticas baseadas
em evidência.

Topiramate for acute
affective episodes in
bipolar disorder in adults

Pigott et al.
(2016)19

Topiramato/revisão sistemática
de estudos clínicos randomizados
controlados

Não é possível tirar conclusões firmes sobre o
uso de topiramato na prática clínica a partir desta
evidência. Esta revisão mostrou que o lítio é mais
eficaz que o topiramato quando usado como
monoterapia no tratamento de episódios afetivos
no THB.

A review of asenapine in
the treatment of bipolar
disorder

Vieta & Montes
(2017)7

Asenapina/revisão de estudos clínicos
randomizados controlados

A asenapina é eficaz no tratamento agudo e crônico
de episódios maníacos e mistos. Reduz rapidamente
os sintomas da mania e é particularmente eficaz no
tratamento de episódios mistos.

The preclinical discovery
and development of
quetiapine for the
treatment of mania and
depression

Miranda et al.
(2017)20

Quetiapina/revisão de estudos préclínicos

A quetiapina tem efeito antidepressivo através da
regulação de sistemas envolvidos diretamente ou
indiretamente com o sistema nervoso central.

Continua na próxima página
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Tabela 1 - Continua
Artigo

Intervenção utilizada/tipo de estudo

Desfecho

Mood symptoms in
Driscoll et al.
pregnant and postpartum
(2017)21
women with bipolar
disorder: a naturalistic study

Autor (ano)

Lítio, anticonvulsivantes, antipsicóticos
ou antidepressivos sozinhos ou em
combinação/estudo observacional

As gestantes apresentaram sintomas residuais
leves de depressão, independentemente da
farmacoterapia.

Risperidone versus other
antipsychotics for people
with severe mental
illness and co-occurring
substance misuse

Temmingh et al.
(2018)22

Risperidona/revisão sistemática e
metanálise

Não existem evidências suficientes para determinar
os efeitos da risperidona em comparação com
outros antipsicóticos em pessoas com um
diagnóstico duplo. Poucos ensaios compararam
a risperidona com agentes de primeira geração,
levando a uma aplicabilidade limitada.

The place of quetiapine
extended release in the
treatment of mental
disorders

Styczeń et al.
(2015)23

Quetiapina/revisão de ensaios clínicos

Sugere que o tratamento com quetiapina de liberação
prolongada está associado a uma maior probabilidade
de obter uma resposta terapêutica ou remissão em
pacientes com mania ou depressão bipolar.

Lurasidona/revisão narrativa

A lurasidona demonstrou ser eficaz no tratamento
do THB em episódios de depressão e em episódios
psicóticos.

Potential use of lurasidone Carta et al.
for the treatment of
(2015)24
bipolar psychosis
THB = transtorno de humor bipolar.

Tabela 2 - Classificação dos artigos selecionados quanto ao grau de recomendação e níveis de evidência
Tipo de droga/autor (ano)
Estabilizadores de humor
Berk et al. (2017)16
Muneer (2016)18
Driscoll et al. (2017)21
Cipriane et al. (2013)14
Muneer (2016)18
Muneer (2016)18
Pigott et al. (2016)19
Antipsicóticos atípicos (segunda geração)
Brown et al. (2013)13
Monti (2016)17
Muneer (2016)18
Temmingh et al. (2018)22
Monti (2016)17
Muneer (2016)18
Monti (2016)17
Suttajit et al. (2014)15
Muneer (2016)18
Miranda et al. (2017)20
Styczeń et al. (2015)23
Monti (2016)17
Muneer (2016)18
Vieta & Montes (2017)7
Carta et al. (2015)24
GR = grau de recomendação.
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Intervenção

GR

Nível de evidência

Resultado

Lítio
Lítio
Lítio
Valproato
Valproato
Carbamazepina/ oxcarbazepina/
eslicarbazepina
Topiramato

A
0
B
A
0
0

1B
0
2C
1A
0
0

Eficaz
Ineficaz
Eficaz
Evidência limitada
Eficaz no THB I
Eficaz

A

1A

Eficaz

Aripiprazol
Clozapina
Risperidona
Risperidona
Olanzapina
Olanzapina
Quetiapina
Quetiapina
Quetiapina
Quetiapina
Quetiapina
Ziprasidona
Ziprasidona
Asenapina
Lurasidona

A
0
0
A
0
0
0
A
0
D
A
0
0
A
D

1A
0
0
1A
0
0
0
1A
0
5
1A
0
0
1A
5

Eficaz
Eficaz
Eficaz
Evidências limitadas
Eficaz
Eficaz
Eficaz
Eficaz
Eficaz
Eficaz
Eficaz
Eficaz
Ineficaz
Eficaz
Eficaz
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recomendação para os grupos de drogas psicoativas
selecionadas.
Observa-se que o maior grau de recomendação, A,
correspondeu a artigos relacionados aos estabilizadores
de humor lítio, valproato e topiramato e aos antipsicóticos
atípicos aripiprazol, risperidona, quetiapina e asenapina.
A maioria das evidências foram relacionadas à
quetiapina. Além disso, todas as revisões narrativas
foram classificadas como 0.
Os estudos com maior grau de recomendação e nível
de evidência, como o do topiramato, do aripiprazol, da
asenapina e da quetiapina, que teve 2 artigos qualificados

com essa classificação máxima, serão considerados as
maiores evidências de eficácia.
Impacto do uso de psicofármacos utilizados no tratamento
do THB na qualidade de vida dos pacientes
Oito artigos foram selecionados para análise crítica
da eficácia das drogas utilizadas no tratamento de THB
e estão sintetizados na Tabela 3. Estes artigos também
foram analisados quanto ao grau de recomendação e
níveis de evidência, conforme detalhado na Tabela 4.
A maioria dos estudos mostrou uma melhora da
qualidade de vida relacionada ao uso dos psicofármacos.

Tabela 3 - Síntese dos artigos relacionados à avaliação da qualidade de vida relacionado a drogas terapêuticas no
tratamento do THB
Artigo

Autor (ano)

Intervenção utilizada/tipo de estudo

Effects on health-related
quality of life in patients
treated with lurasidone
for bipolar depression:
results from two placebo
controlled bipolar
depression trials

Rajagopalan et al.
(2016)2

Lurasidona/ensaio clínico randomizado, A terapia adjuvante (lurasidona + lítio ou valproato)
controlado
se mostrou menos eficaz que a monoterapia com
lurasidona na qualidade de vida relacionada à saúde
do paciente.

Desfecho

The effect of personalized Sylvia et al.
guideline-concordant
(2014)25
treatment on quality of life
and functional impairment
in bipolar disorder

Lítio/ensaio clínico randomizado

O cuidado otimizado para o THB melhora a
qualidade de vida e a funcionalidade, sem nenhum
benefício adicional de doses moderadas adjuntas
de lítio. A sobrecarga de doença e os estressores
psicossociais associaram-se a pior qualidade de vida
e menor funcionamento em indivíduos com THB.

Association of exercise
with quality of life and
mood symptoms in a
comparative effectiveness
study of bipolar disorder

Sylvia et al.
(2013)26

Quetiapina versus lítio/estudo
transversal

Parece haver uma relação específica de humor entre
frequência e polaridade do exercício, de modo que a
depressão está associada a menos exercício e mania
a mais exercício em indivíduos com THB.

Compliance as a stable
function in the treatment
course of bipolar disorder
in patients stabilized on
olanzapine: results from a
24-month observational
study

Kutzelnigg et al.
(2014)27

Olanzapina/estudo observacional
prospectivo, não intervencionista

Não foi observada diferença significativa na adesão
entre os doentes em tratamento com olanzapina
em monoterapia e os que tomaram olanzapina em
associação com outros medicamentos.

Asenapina/modelo probabilístico

Asenapina resultou ser dominante sobre olanzapina;
asenapina foi associada a custos diretos mais baixos
(internações evitadas) e melhor qualidade de vida.

Cost-effectiveness of
Caresano et al.
asenapine in the treatment (2014)3
of patients with bipolar
I disorder with mixed
episodes in an Italian
context

Continua na próxima página
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Tabela 3 - Continua
Artigo
Autor (ano)
Cost-effectiveness of
Sawyer et al.
asenapine in the treatment (2014)4
of bipolar I disorder
patients with mixed
episodes

Intervenção utilizada/tipo de estudo
Asenapina/análise de dois ensaios
clínicos C4

Desfecho
Os resultados sugerem que a asenapina é uma
alternativa custo-efetiva à olanzapina em pacientes
com episódios mistos de THB I, e pode ter
vantagens específicas nesta população, levando a
economias no setor de saúde e melhores resultados.

Cost-effectiveness of
Lachaine et al.
asenapine in the treatment (2014)28
of bipolar disorder in
Canada

Asenapina/modelo probabilístico

No tratamento do THB, a asenapina é dominante
sobre a olanzapina, tanto do ponto de vista do
ministério da saúde canadense como de uma
perspectiva social. A asenapina está associada a
custos mais baixos e mais anos de vida ajustados
pela qualidade.

Effect of lurasidone on
meaningful change in
health-related quality of
life in patients with bipolar
depression

Lurasidona/análise de ensaios clínicos
controlados randomizados

A monoterapia com lurasidona de curto prazo
e terapia adjuvante é associada clinicamente a
uma melhoria significativa na qualidade de vida
relacionada à saúde em pacientes com depressão
bipolar.

Calabrese et al.
(2016)29

THB = transtorno de humor bipolar.

Tabela 4 - Classificação dos artigos relativos à qualidade de vida em pacientes com transtorno de humor bipolar
quanto ao grau de recomendação e aos níveis de evidência
Autor (ano)
Estabilizadores de humor
Sylvia et al. (2014)25
Sylvia et al. (2013)26
Antipsicóticos atípicos (segunda geração)
Kutzelnigg et al. (2014)27
Sylvia et al. (2013)26
Caresano et al. (2014)3
Sawyer et al. (2014)4
Lachaine et al. (2014)28
Rajagopalan et al. (2016)2
Calabrese et al. (2016)29

Intervenção

GR

Nível de evidência

Resultado

Lítio
Lítio

B
A

2B
1B

Sem associação significativa
Sem associação significativa

Olanzapina
Quetiapina
Asenapina
Asenapina
Asenapina
Lurasidona
Lurasidona

B
B
0
B
0
B
B

2C
2B
0
2B
0
2B
2B

Predição positiva
Predição positiva
Predição positiva
Predição positiva
Predição positiva
Predição positiva
Predição positiva

GR = grau de recomendação.

A asenapina foi citada em mais estudos, apresentando
um bom custo benefício relacionado à qualidade de vida
quando comparada a outras drogas. Além disso, 5 dos
8 artigos foram classificados no nível de evidência 2B,
que está relacionado a ensaios clínicos randomizados
de menor qualidade. Os artigos classificados em grau
de recomendação e nível de evidência 0 devem isso
à sua natureza de estudo, a saber, modelo teórico
probabilístico, que não consta nas recomendações da
Oxford Centre for Evidence-Based Medicine.
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Discussão

Entre os achados durante a análise dos artigos, viuse que estudos envolvendo tanto estabilizadores de
humor quanto antipsicóticos atípicos se encaixaram na
pesquisa.
Dentre os estabilizadores de humor, pode-se observar
que o lítio30 apresentou eficácia nos artigos deste estudo.
O estudo de Berk et al.16, que está classificado no maior
grau de recomendação e evidência científica, mostrou
que o lítio apresentou melhores resultados quando
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comparado à quetiapina em episódios iniciais de mania.
Os dados revisados reforçam a utilização do lítio como
padrão-ouro na terapêutica de manutenção do THB.
No entanto, o estudo de revisão de Muneer18
mostrou que a quetiapina foi significativamente mais
eficaz na terapêutica de depressão bipolar do THB
tipo I. Além disso, uma metanálise mostrou que o lítio
está associado a um risco aumentado de redução da
capacidade de concentração urinária, hipotireoidismo,
hiperparatireoidismo e ganho de peso31. Devido a esses
riscos, outras abordagens terapêuticas são utilizadas de
acordo com cada caso.
Este estudo buscou avaliar também a relação entre a
melhoria dos aspectos relacionados à qualidade de vida
dos pacientes e o uso dos psicofármacos, visto que a
perspectiva dos pacientes quanto ao bem-estar é também
um importante indicador de efetividade. Observou-se
nesta análise que, apesar de todos os efeitos benéficos
do lítio, não houve associação significativa entre doses
baixas a moderadas de lítio adjuvante ao tratamento
personalizado ideal ou a exercício físico em pacientes
com THB no estudo de Sylvia et al.25,26, porém não foi
realizada uma avaliação utilizando doses maiores desse
medicamento.
Outro fármaco estabilizador do humor, o valproato,
também foi relatado em um artigo com alto grau de
recomendação como eficaz no tratamento a longo
prazo do THB14, tendo a mesma eficácia que o lítio,
amplamente utilizado na prevenção de recidivas do
THB. A revisão de Muneer18 relata que essa droga pode
ser mais recomendada na depressão aguda de THB
tipo I do que na do tipo II. Porém, ao se recomendar
esse medicamento, os efeitos colaterais associados, que
incluem náusea, aumento do apetite e diarreia, devem
ser considerados. Outros estabilizadores de humor
também apresentaram resultados favoráveis, como a
carbamazepina, a oxcarbazepina e a eslicarbazepina, que
foram consideradas eficazes em episódios agudos de
THB tipo I e II, somente tipo I, ou parcialmente eficazes
nos dois tipos, respectivamente18.
Outra classe de fármacos bastante estudada e utilizada
no THB é a dos antipsicóticos atípicos32. Um estudo
sobre o padrão de uso desses antipsicóticos em adultos
com THB nos EUA mostra que os fármacos desse grupo
mais utilizados são a quetiapina (31.5%), olanzapina

(28.7%) e risperidona (20.5%), seguidos do aripiprazol
(9.7%) e ziprasidona (5.6%)33.
A maior frequência de uso da quetiapina provavelmente
ocorre em razão do grande número de evidências
científicas relativas à eficácia do seu uso no manejo
de pacientes com THB, tendo esse medicamento sido
aprovado pela Food and Drug Administration (FDA)
para o tratamento de episódios maníacos e mistos de
THB do tipo I. A revisão de Monti17 traz vários artigos
que demonstram a melhora significativa do humor, bem
como a continuidade do sono dos pacientes tratados com
quetiapina em monoterapia ou terapia adjuvante. Ainda,
segundo o estudo de Muneer18, o agente foi superior em
todas as medidas de eficácia, sendo melhor até mesmo
que o lítio nos parâmetros principais avaliados (estudos
EMBOLDEN I e II). Ademais, a droga também se mostrou
eficaz e segura na terapêutica da depressão bipolar e na
prevenção da mania em uma metanálise com alto grau
de recomendação e nível de evidência científica, com
3.488 pacientes com THB tipo I ou II em monoterapia ou
como adjuvante, quando comparada com o lítio15.
A revisão de ensaios clínicos randomizados de Stycze
et al.23 mostra que os antipsicóticos estão associados
a uma maior probabilidade de se obter uma resposta
terapêutica na mania ou depressão bipolar, e apresentam
a mesma eficácia antidepressiva do lítio, porém são mais
eficazes na gravidade dos distúrbios do sono. Além
disso, a quetiapina apresenta uma predição positiva na
análise dos parâmetros relacionados à qualidade de vida
dos pacientes com THB26. Devido ao grande número de
evidências científicas da eficácia da quetiapina, acreditase que este medicamento apresenta grande potencial
de substituição do lítio em alguns casos terapêuticos.
Porém, é importante destacar que esse antipsicótico
também está relacionado com efeitos colaterais, como
sedação, sonolência, tontura, fadiga, constipação, boca
seca, aumento do apetite e ganho de peso.
Outro antipsicótico de segunda geração que tem
mostrado grande eficácia em pacientes e que tem
sido recomendado para o tratamento agudo e de
manutenção do THB tipo I é a olanzapina. A revisão de
Monti17 mostra a eficácia do tratamento com olanzapina
em pacientes com THB tipo I ou II que apresentavam
episódio depressivo maior, bem como a melhora do sono
nesses pacientes. Os achados de Muneer18 mostram
Out/Dez 2019 - revista debates in psychiatry
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que a monoterapia com olanzapina reduziu os principais
sintomas depressivos do THB tipo I. Ainda, a olanzapina
em combinação com a fluoxetina é aprovada pela FDA
para o tratamento da depressão bipolar aguda em
adultos. Com relação à avaliação da qualidade de vida,
o estudo observacional de Kutzelnigg et al.27 mostra
que não há diferença significativa na melhora dos itens
relacionados à qualidade de vida entre os doentes
em tratamento com olanzapina em monoterapia e os
que tomaram olanzapina em associação com outros
medicamentos.
A risperidona, pertencente a essa mesma classe de
drogas, também foi aprovada pela FDA como injeção de
ação prolongada para o tratamento de manutenção do
THB tipo I como monoterapia e terapia adjuvante com
estabilizador de humor. Com relação a análise de sua
eficácia, Muneer18 apresenta evidências de seu efeito em
episódios maníacos e mistos de THB tipo I demonstradas
em diversos ensaios clínicos randomizados. Além disso,
a metanálise de Temmingh et al.22 avaliou se este
medicamento também apresentaria eficácia em pacientes
com diagnóstico duplo de doença mental severa, porém
se observou que não existem evidências suficientes para
determinar os efeitos da risperidona em comparação
com outros antipsicóticos nesse aspecto clínico. Não
foi encontrada na busca realizada e critérios do estudo
artigos que avaliassem a qualidade de vida relacionada a
essa droga.
Além das drogas anteriormente citadas, outros
antipsicóticos atípicos foram avaliados quanto a sua
eficácia na presente revisão. Uma delas, a lurasidona,
apresentou eficácia em episódios de depressão
bipolar, e ainda foi relacionada a menos efeitos
colaterais que outras drogas da mesma classe24.
Ainda, a monoterapia com lurasidona se mostrou mais
eficaz que a terapia adjuvante (lurasidona + lítio ou
valproato) nos aspectos relacionados à qualidade de
vida de pacientes com THB2,29. A asenapina também
apresentou grande eficácia no tratamento da mania
associada ao THB tipo I7, e ainda tem sido amplamente
avaliada por ter um maior custo benefício e mais anos
de vida ajustados pela qualidade, quando comparada
com a olanzapina3-4,28 .
Outros fármacos desse grupo, como a clozapina e a
ziprasidona, estão associadas com melhora da indução,
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continuidade e arquitetura do sono17 em pacientes
com THB com um episódio depressivo agudo. Porém,
a revisão de Muneer18 conclui que ziprasidona não
tem eficácia na depressão bipolar. Além dessa droga,
o aripiprazol também se mostra eficaz em episódios de
mania em adultos, porém leva ao surgimento de efeitos
colaterais13. Outro fármaco avaliado nesta revisão, o
topiramato, apresentou-se menos eficaz em episódios
afetivos de THB quando comparado ao lítio19.
Apesar de um grande número de antipsicóticos
descritos como eficazes no tratamento de episódios de
THB relatados nesta revisão, poucos são os estudos com
alto grau de recomendação e nível de evidência científica.
Dessa forma, nessa classe de drogas, destacam-se a
quetiapina e a asenapina, com melhores avaliações com
relação à eficácia e a qualidade de vida, apresentando,
neste estudo, avaliações melhores que os estabilizadores
de humor lítio e valproato.
Outras considerações em relação aos artigos analisados
originam-se no período de inclusão desses (2013 a 2019),
de forma que muitos artigos referentes ao lítio foram
excluídos, uma vez que os estudos que permitiram sua
aprovação pelas agências regulatórias foram publicados
na década de 1970. Outrossim, diferentemente do lítio,
alguns psicofármacos contam com patrocínio da indústria
farmacêutica em seus estudos abordando a qualidade
de vida. Além disso, as pesquisas não elucidam os efeitos
colaterais dos fármacos relacionados com a qualidade de
vida de forma satisfatória. Dessa forma, são necessários
mais estudos abordando essa correlação.

Conclusão

A partir da análise desta revisão integrativa, observouse que o lítio é amplamente utilizado e apresenta
eficácia no tratamento do THB. Outras drogas, como
o antipsicótico atípico quetiapina, também apresentam
grande potencialidade no tratamento dessa doença.
Além disso, a quetiapina foi abordada em artigos melhor
avaliados quanto ao grau de recomendação e nível
de evidência científica, principalmente em aspectos
relacionados à qualidade de vida. Dessa forma, sugere-se
que os clínicos observem os efeitos colaterais relativos a
essas drogas, bem como uma melhor avaliação quanto ao
quadro clínico do paciente, para melhor recomendação
de um desses medicamentos.

ARYANA MIRANDA GOMES1, NATHÁLIA DE MACÊDO ASSUNÇÃO1,
RAYANNE RODRIGUES PEREIRA1, MARIO ABEL LIMA BARROS2
Graduanda de Medicina, Instituição de Ensino Superior do Vale do Parnaíba (IESVAP), Parnaíba,
PI. 2 Graduado em Farmácia e habilitado em Análises Clínicas, Universidade Federal do Piauí
(UFPI), Teresina, PI. Especialista em Análises Clínicas, Faculdade Cathedral, Boa Vista, RR.
Especialista em Docência do Ensino Superior, Universidade Cândido Mendes, Rio de Janeiro, RJ.
Professor de Farmacologia, IESVAP e Faculdade Maurício de Nassau, Parnaíba, PI.
1

Artigo submetido em 10/10/2019, aceito em 20/12/2019.
Os autores informam não haver conflitos de interesse
associados à publicação deste artigo.
Fontes de financiamento inexistentes.
Correspondência: Rayanne Rodrigues Pereira, Rua dos
Araújos, nº 792, casa 40, Bairro Frei Higino, CEP 64207065, Parnaíba, PI. E-mail: aryanagmiranda@hotmail.com

9.

Referências
Samalin L, Honciuc M, Boyer L, de Chazeron I,
Blanc O, Abbar M, et al. Efficacy of shared decisionmaking on treatment adherence of patients
with bipolar disorder: a cluster randomized trial
(ShareD-BD). BMC Psychiatry. 2018;18:103.
2.
Rajagopalan K, Bacci ED, Ng-Mak D, Wyrwich
K, Pikalov A, Loebel A. Effects on health-related
quality of life in patients treated with lurasidone
for bipolar depression: results from two placebo
controlled bipolar depression trials. BMC
Psychiatry. 2016;16:157.
3.
Caresano C, Di Sciascio G, Fagiolini A, Maina G,
Perugi G, Ripellino C, et al. Cost-effectiveness
of asenapine in the treatment of patients with
bipolar I disorder with mixed episodes in an Italian
context. Adv Ther. 2014;31:873-90.
4.
Sawyer L, Azorin JM, Chang S, Rinciog C, GuiraudDiawara A, Marre C, et al. Cost-effectiveness of
asenapine in the treatment of bipolar I disorder
patients with mixed episodes. J Med Econ.
2014;17:508-19.
5.
Young AH, Grunze H. Physical health of patients
with bipolar disorder. Acta Psychiatr Scand Suppl.
2013;127:3-10.
6.
Reilly-Harrington NA, Sylvia LG, Leon AC,
Shesler LW, Ketter TA, Bowden CL, et al. The
medication recommendation tracking form: a
novel tool for tracking changes in prescribed
medication, clinical decision making, and use in
comparative effectiveness research. J Psychiatr
Res. 2013;47:1686-93.
7.
Vieta E, Montes JM. A review of asenapine in the
treatment of bipolar disorder. Clin Drug Investig.
2017;38:87-99.
8.
Ganong LH. Integrative reviews of nursing
research. Res Nurs Health. 1987;10:1-11.

12.

1.

10.
11.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

de Souza MT, da Silva MD, de Carvalho R.
Integrative review: what is it? How to do it?
Einstein (São Paulo). 2010;8:102-6.
Richardson R. Pesquisa social: métodos e técnicas.
São Paulo: Atlas; 1985.
Ursi ES, Gavão CM. [Perioperative prevention of
skin injury: an integrative literature review]. Rev
Lat Am Enfermagem. 2006;14:124-31.
Centre for Evidence-Based Medicine (CEBM).
Oxford Centre for Evidence-based Medicine Levels of Evidence (March 2009) [Internet]. 2019
[cited 2019 Jan 20]. www.cebm.net/2009/06/
oxford-centre-evidence-based-medicine-levelsevidence-march-2009/
Brown R, Taylor MJ, Geddes J. Aripiprazole alone
or in combination for acute mania. Cochrane
Database Syst Rev. 2013;(12):CD005000.
Cipriani A, Reid K, Young AH, Macritchie K, Geddes
J. Valproic acid, valproate and divalproex in the
maintenance treatment of bipolar disorder. Cochrane
Database Syst Rev. 2013;2013:CD003196.
Suttajit S, Srisurapanont M, Maneeton N, Maneeton
B. Quetiapine for acute bipolar depression: a
systematic review and meta-analysis. Drug Des
Devel Ther. 2014;8:827-38.
Berk M, Daglas R, Dandash O, Yücel M, Henry
L, Hallam K, et al. Quetiapine v. lithium in the
maintenance phase following a first episode of
mania: randomised controlled trial. Br J Psychiatry.
2017;210:413-21.
Monti JM. The effect of second-generation
antipsychotic drugs on sleep parameters in
patients with unipolar or bipolar disorder. Sleep
Med. 2016;23:89-96.
Muneer A. Pharmacotherapy of acute bipolar
depression in adults: an evidence based approach.
Korean J Fam Med. 2016;37:137-48.
Pigott K, Galizia I, Vasudev K, Watson S, Geddes
J, Young AH. Topiramate for acute affective
episodes in bipolar disorder in adults. Cochrane
Database Syst Rev. 2016;9:CD003384.
de Miranda AS, Moreira FA, Teixeira AL. The
preclinical discovery and development of quetiapine
for the treatment of mania and depression. Expert
Opin Drug Discov. 2017;12:525-35.
Out/Dez 2019 - revista debates in psychiatry

31

ARTIGO DE REVISÃO
ARYANA MIRANDA GOMES
NATHÁLIA DE MACÊDO ASSUNÇÃO
RAYANNE RODRIGUES PEREIRA
MARIO ABEL LIMA BARROS

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

32

Driscoll KE, Sit DK, Moses-Kolko EL, Pinheiro
E, Yang A, Ciolino JD, et al. Mood symptoms in
pregnant and postpartum women with bipolar
disorder: a naturalistic study. Bipolar Disord.
2017;19:295-304.
Temmingh HS, Williams T, Siegfried N, Stein
DJ. Risperidone versus other antipsychotics for
people with severe mental illness and co-occurring
substance misuse. Cochrane Database Syst Rev.
2018;1:CD011057.
Styczeń K, Datka W, Jaeschke R, Drozdowicz
K, Siwek M, Dudek D. [The place of quetiapine
extended release in the treatment of mental
disorders]. Psychiatr Pol. 2015;49:67-80.
Carta MG, Moro MF, Nardi AE, Calabrese JR.
Potential use of lurasidone for the treatment of
bipolar psychosis. Expert Opin Investig Drugs.
2015;24:575-84.
Sylvia LG, Rabideau DJ, Nierenberg AA, Bowden
CL, Friedman ES, Iosifescu DV, et al. The effect of
personalized guideline-concordant treatment on
quality of life and functional impairment in bipolar
disorder. J Affect Disord. 2014;169:144-8.
Sylvia LG, Friedman ES, Kocsis JH, Bernstein
EE, Brody BD, Kinrys G, et al. Association of
exercise with quality of life and mood symptoms
in a comparative effectiveness study of bipolar
disorder. J Affect Disord. 2013;151:722-7.
Kutzelnigg A, Kopeinig M, Chen CK, Fábián Á,
Pujol-Luna MG, Shin YC, et al. Compliance as a

revista debates in psychiatry - Out/Dez 2019

ARTIGO
28.

29.

30.

31.

32.
33.

stable function in the treatment course of bipolar
disorder in patients stabilized on olanzapine:
results from a 24-month observational study. Int
J Bipolar Disord. 2014;2:13.
Lachaine J, Beauchemin C, Mathurin K, Gilbert
D, Beillat M. Cost-effectiveness of asenapine in
the treatment of bipolar disorder in Canada. BMC
Psychiatry. 2014;14:16.
Calabrese J, Rajagopalan K, Ng-Mak D, Bacci ED,
Wyrwich K, Pikalov A, et al. Effect of lurasidone
on meaningful change in health-related quality of
life in patients with bipolar depression. Int Clin
Psychopharmacol. 2016;31:147-54.
Nery LR, Eltz NS, Martins L, Guerim LD, Pereira
TC, Bogo MR, et al. Sustained behavioral effects
of lithium exposure during early development in
zebrafish: Involvement of the Wnt-β-catenin
signaling pathway. Prog Neuropsychopharmacol
Biol Psychiatry. 2014;55:101-8.
McKnight RF, Adida M, Budge K, Stockton S,
Goodwin GM, Geddes JR. Lithium toxicity profile:
a systematic review and meta-analysis. Lancet.
2012;379:721-8.
Seeman P. Atypical antipsychotics: mechanism of
action. Can J Psychiatry. 2002;47:27-38.
Chen W, DeVeaugh-Geiss AM, Palmer L, Princic
N, Chen YT. Patterns of atypical antipsychotic
therapy use in adults with bipolar I disorder in the
USA. Hum Psychopharmacol. 2013;28:428-37.

ARTIGO DE REVISÃO
DÉBORA ARAÚJO MENDES VILELA
HIGOR BERMUDES NASCIMENTO
SÔNIA MARIA MOTTA PALMA

ARTIGO

DISFUNÇÃO GASTROINTESTINAL NO
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SUAS
POSSÍVEIS CONDUTAS TERAPÊUTICAS
GASTROINTESTINAL DYSFUNCTION IN AUTISTIC SPECTRUM
DISORDER AND THERAPEUTIC POSSIBILITIES
Resumo
O transtorno do espectro autista (TEA) é um distúrbio
do neurodesenvolvimento definido por déficits sociais,
deficiências de linguagem e comportamentos repetitivos
com interesses restritos. Os distúrbios gastrointestinais
são comuns em crianças com TEA, e os estudos sugerem
que essas alterações podem interferir na patogênese
e no prognóstico desses indivíduos. Os sintomas mais
comuns são diarreia crônica, constipação, desconforto
abdominal, refluxo gastroesofágico e intolerância
alimentar. As disfunções gastrointestinais podem se
manifestar apenas por alterações comportamentais
e, assim, interferir no funcionamento do indivíduo,
podendo também afetar o relacionamento familiar, sendo
determinantes da qualidade vida desses indivíduos. Essas
alterações podem se apresentar na forma de auto e
heteroagressão, bem como de perturbação do sono ou
irritabilidade. Em razão da dificuldade de interação social
e da alteração na fala dos indivíduos com TEA, algumas
vezes os distúrbios gastrointestinais não são reconhecidos
pela equipe assistente, e as alterações comportamentais
são exclusivamente atribuídas ao TEA, o que leva ao
insucesso do tratamento. Os psicofármacos utilizados para
tratamento das alterações comportamentais em portadores
de TEA, como a risperidona, também podem contribuir
para a mudança do padrão de alimentação dessas crianças
e para as alterações gastrointestinais. É importante um
acompanhamento multidisciplinar, a fim de otimizar e
assegurar o diagnóstico mais precoce e identificar os
problemas gastrointestinais, estabelecendo-se, assim, um
tratamento individualizado que evite limitações futuras.
Palavras-chave: Distúrbios gastrointestinais, transtorno
do espectro autista, dieta.
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Abstract
Autistic
spectrum
disorder
(ASD)
is
a
neurodevelopmental disorder defined by social deficits,
language impairments, and repetitive behaviors with
restricted interests. Gastrointestinal disorders are
common in children with ASD, and studies have
suggested that these changes may interfere with
pathogenesis and prognosis in these individuals. The most
common symptoms are chronic diarrhea, constipation,
abdominal discomfort, gastroesophageal reflux and food
intolerance. Gastrointestinal dysfunctions may manifest
only by behavioral changes and thus interfere with the
functioning of the individual, and may also affect the
family relationship, being determinants of quality of life
in these individuals. These changes may manifest as
self- and hetero-aggression, as well as sleep disturbance
or irritability. Due to the social interaction difficulties
and speech alterations observed in individuals with
ASD, in some cases gastrointestinal disorders are not
recognized by the medical team, and behavioral changes
are exclusively attributed to ASD, leading to treatment
failure. Psychopharmaceuticals used to treat behavioral
changes in ASD patients, such as risperidone, may also
contribute to altering these children’s dietary patterns
and gastrointestinal problems. Multidisciplinary followup is important in order to optimize and ensure earlier
diagnosis and identify gastrointestinal problems, thus
establishing individualized treatment and avoiding future
limitations.
Keywords: Gastrointestinal disorders, autism spectrum
disorder, diet.
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Introdução

Em 1943, o psiquiatra austríaco radicado nos Estados
Unidos da América, Leo Kanner (1894-1981), criou o
termo “autismo infantil” em seu ensaio clássico “Autistic
disturbances of affective contact” (Transtornos autistas
de contato afetivo)1. O transtorno do espectro autista
(TEA) é um distúrbio do neurodesenvolvimento definido,
segundo os critérios do Manual Diagnóstico e Estatístico
de Transtornos Mentais, 5ª edição (DSM-5), por déficits
sociais, deficiências de linguagem e comportamentos
repetitivos com interesses restritos2. O gênero
masculino é o mais afetado, sendo a prevalência na
proporção de 4:2 para o gênero feminino; porém, nas
mulheres, os sintomas podem se apresentar de forma
mais intensificada3.
No Brasil, os dados epidemiológicos são insuficientes,
mas se estima uma prevalência de aproximadamente
500.000 pessoas com TEA, com base no censo de 2000;
porém, ao se considerar a estimativa internacional, esse
número ultrapassa 1,5 milhão de pessoas4.
Em nossa prática clínica, observamos muitas queixas
do trato gastrointestinal (TGI) em crianças com o
diagnóstico de TEA, o que vem ao encontro de estudos
recentes envolvendo o eixo intestino-cérebro e nos
motivou a elaborar esta revisão integrativa buscando
respaldo na literatura.
Estudos propõem que as alterações gastrointestinais
podem ter influência na patogênese e prognóstico do TEA5.
Evidências crescentes sugerem que a microbiota é alterada
em resposta a fatores de risco etiológicos para TEA. A
infecção materna é o principal fator de risco ambiental, com
base em numerosos aspectos epidemiológicos, clínicos e
estudos em animais. Modelar a ativação imune materna
em camundongos resulta em alterações na composição
do microbioma da prole adulta. Essa disbiose microbiana
está correlacionada com anormalidades comportamentais
duradouras, neuropatologias, disfunção imune e
integridade gastrointestinal deficiente6. A porcentagem
de indivíduos que sofrem de problemas gastrointestinais
é variável de estudo para estudo, mas altas taxas foram
relatadas, sendo os sintomas mais comuns diarreia
crônica, constipação, desconforto abdominal, refluxo
gastroesofágico e intolerância alimentar5.
As alterações gastrointestinais são desagradáveis
e podem levar à diminuição da capacidade de

concentração, frustração, problemas comportamentais e
possivelmente hetero e autoagressão, especialmente em
crianças incapazes de se comunicar. Crianças com dor
abdominal são mais propensas a apresentar distúrbios
psicológicos, ansiedade, problemas comportamentais ou
outros sintomas psicológicos7.
Muitos estudos relataram o uso de antibiótico oral
significativamente maior em crianças com autismo
do que em outras crianças. Esses antibióticos podem
perturbar a microbiota protetora que desempenha um
papel importante na função gastrointestinal normal. O
rompimento dessa microbiota intestinal normal poderia
criar condições favoráveis para a colonização por patógenos
e/ou bactérias nocivas e, como hipótese, poderia causar
ou contribuir para a disfunção gastrointestinal comumente
relatada em populações com TEA8.
O presente estudo tem como objetivo ampliar o nosso
conhecimento sobre o assunto, correlacionando-o com
a nossa prática clínica.

Métodos

O presente estudo é uma revisão integrativa que
visa explorar a hipótese de participação das alterações
gastrointestinais na patogênese do TEA e no seu
prognóstico. A pesquisa bibliográfica foi realizada
nas plataformas eletrônicas PubMed, MEDLINE e
SciELO, utilizando os seguintes descritores: (autism
spectrum disorder OR autistic disorder OR autismo OR
developmental disorders) AND (gastrointestinal disorders
OR gastrointestinal symptoms OR gastrointestinal
system OR microbiota) AND (diet supplementation
OR diet OR dietary supplementation and treatment
OR immune system diseases) OR problem behavior.
Foram selecionados artigos publicados entre os anos
de 2008 e 2019. Os seguintes critérios de inclusão
foram considerados: artigos em português e inglês;
estudos prospectivos e retrospectivos observacionais,
estudos de caso-controle, estudos de coorte ou revisão
sistêmica; artigos que investigaram perfis de microbiota
intestinal e seus metabólitos em crianças com TEA
e estudos incluindo informações sobre intervenção
nutricional e estado nutricional em pacientes com TEA.
Todos os estudos que não se enquadraram nos critérios
mencionados foram excluídos do processo de revisão.
Selecionamos 15 artigos que atendiam à proposta deste
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estudo e, em seguida, foi realizada uma síntese narrativa
dos resultados obtidos (Figura 1).

Resultados

Em 2009, Ibrahim et al. publicaram um estudo com
o objetivo de determinar se crianças com autismo têm
uma incidência aumentada de sintomas gastrointestinais

em comparação com controles pareados em uma
amostra populacional. Foram incluídas 124 crianças com
diagnóstico de autismo. Houve diferenças significativas
entre os casos de TEA e controles na incidência de
constipação e seletividade alimentar, porém não houve
associação significativa entre o autismo e a incidência
geral de sintomas gastrointestinais9.
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Figura 1 - Estratégia de busca segundo o Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses
(PRISMA).
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Em 2013, Kawicka & Regulska-Ilow publicaram sobre
a importância da terapia nutricional em indivíduos com
TEA e como uma dieta apropriada pode ajudar a aliviar a
gravidade da doença. A revisão da literatura demonstrou
que a patogênese do autismo pode já ter um começo
na vida fetal e durante a gravidez, e deve-se avaliar
adequadamente o estado nutricional das gestantes antes
e durante a gravidez, permitindo alterações na nutrição
sempre que necessário3.
Em uma revisão bibliográfica em 2011, Pinho et
al. demonstraram como a presença de alterações
gastrointestinais e imunológicas nos pacientes portadores
de TEA impactam na qualidade de vida da criança e da
família, e reforçaram a necessidade de uma abordagem
multidisciplinar dessas crianças5.
Wasilewska & Klukowski, em 2015, corroboraram a
contribuição do eixo intestino-cérebro para alterações
no comportamento e cognição. Foi demonstrado que a
desregulação do microbioma intestinal está envolvida
na modulação das funções gastrointestinais, adquirindo
a capacidade de afetar a permeabilidade intestinal, a
função imune da mucosa e a motilidade e a sensibilidade
intestinal7.
Buie et al., em 2010, reforçaram a necessidade de
novos estudos com embasamento científico para a
avaliação diagnóstica e o tratamento de problemas
gastrointestinais nessa população de pacientes. Porém,
a opinião de especialistas e o relato de pais de crianças
autistas evidenciam melhorias nos comportamentos
problemáticos por meio de intervenções nutricionais ou
médicas10.
Já Cubala-Kurcharska publicou, em 2010, um estudo
em que foram realizadas 500 endoscopias e biópsias
em crianças com TEA, demonstrando que a inflamação
crônica do trato digestivo era prevalente e parecia ter um
grande papel no agravamento da condição do austista11.
Corroborando o estudo de Cubala-Kurcharska, Adams
et al. publicaram um estudo em 2011 que avaliou a flora
gastrointestinal a partir de amostras de fezes de 58
crianças com TEA e 39 crianças do grupo de controle.
Esse estudo sugeriu fortemente que problemas
gastrointestinais estão associados à gravidade do
autismo12. O estudo de Pessoa et al. e Ristori et al.
publicados em 2014 e 2019, respectivamente, também
reforçam essa associação13,14.

Um estudo transversal conduzido em 2014 por
Tschinkel & Consolo tentou correlacionar o TEA com
deficiências de mineirais e evidenciou que a concentração
de selênio é reduzida em autistas, porém não houve
correlação entre o estado nutricional e a concentração
dos elementos4.
Campbell et al., em 2009, associaram a sinalização
interrompida do gene MET ao aumento do risco de TEA
e de disfunção gastrointestinal familiar8.
Para Vuong & Hsiao, a modulação do ambiente
materno também é de interesse, dadas as origens do
desenvolvimento neurológico do TEA. Embora existam
vários fatores de risco perinatais que influenciam a
fisiologia materno-fetal, incluindo estresse, infecção,
diabetes gestacional, aleitamento materno versus
fórmula, idade materna, uso de antibióticos e obesidade,
as alterações na microbiota intestinal também podem
ser um fator de risco relevante6.
Abdelrahman et al. hipotetizaram que polimorfismos
genéticos relacionados à serotonina podem se associar
ao aparecimento de alterações comportamentais
relacionadas ao autismo e às alterações gastrointestinais
associadas nesses pacientes15.
Para Ng et al., existem evidências gerais limitadas para
apoiar o papel dos prebióticos ou probióticos no alívio
dos sintomas gastrointestinais ou comportamentais em
crianças com TEA16.

dIscussão

O TEA, que antes era visto como uma doença
intratável unicamente no cérebro, é agora considerado
uma disfunção do sistema nervoso central acompanhada
de desordens do corpo em diferentes órgãos e sistemas,
como no sistema imunológico ou no trato digestivo. O
polimorfismo genético está associado à variabilidade
da apresentação clínica do TEA e aos problemas
comórbidos7.
Abdelrahman et al. evidenciaram em seu estudo que
a frequência do genótipo AA do polimorfismo -1438A/
G do gene HTR2A e a frequência do genótipo CC do
polimorfismo 102T/C aumentam significativamente em
indivíduos com TEA e disfunção gastrointestinal em
comparação com os pacientes com TEA sem alteração
gastrointestinal (31,3 versus 6,3%)15.
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A vulnerabilidade genética e interações gene-ambiente
contribuem para o risco desse transtorno. Em 2009, foi
descrita por Campbell et al. uma associação genética
do TEA com uma variante funcional no promotor 5 do
gene que codifica o receptor MET tirosina-quinase. Essa
variante é mais comum em indivíduos com TEA do que
em amostras gerais da população humana. Como um
receptor pleiotrópico de tirosina-quinase, o MET também
participa da função imune e gastrointestinal. Se o MET
estiver alterado nesses sistemas em indivíduos com TEA,
a predição é de que a sinalização MET interrompida
poderá contribuir para distúrbios comportamentais e
gastrointestinais8.
A serotonina é considerada uma parte vital do sistema
de comunicação bidirecional entre o cérebro e o
intestino. A perturbação do sistema serotoninérgico tem
sido implicada na etiologia do TEA e em vários distúrbios
neuropsiquiátricos. Portanto, levanta-se a hipótese de
que polimorfismos de genes relacionados à serotonina
podem se associar ao aparecimento de características
do comportamento autista e à disfunção gastrointestinal
associada nesses pacientes15.
Recentemente, um estudo envolvendo 58 crianças
com TEA, medindo os sintomas gastrointestinais e a
gravidade do autismo, mostrou uma forte associação
positiva de severidade do autismo e disfunção
gastrointestinal. Essa associação foi evidente dentro de
cada uma das subcategorias de avaliação do autismo,
incluindo fala, interação social, função sensorial e
cognitiva, e habilidade física e comportamental. Apesar
de não definir uma relação de causa e efeito, esse estudo
enfatiza a importância do desenvolvimento de novas
abordagens para aliviar sintomas gastrointestinais em
crianças com autismo13.
Um mecanismo imune ou mediado por inflamação,
específico para TEA, acarretando aumento da
permeabilidade do intestino, tem sido hipotetizado
para explicar os distúrbios gastrointestinais observados
em indivíduos com TEA, principalmente com base no
achado de hiperplasia linfoide nodular ileal e/ou colite
crônica observado em colonoscopias. Contudo, achados
semelhantes são conhecidos por estarem presentes
em crianças com desenvolvimento típico, bem como
crianças com alergias alimentares e imunodeficiências. O
significado desses achados, portanto, não está claro10.
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Sintomas subjetivos do TGI, como dor, desconforto,
azia ou náusea, são muito difíceis de avaliar e
interpretar devido aos principais sintomas do TEA,
como dificuldades na comunicação verbal e não verbal,
bem como uma percepção alterada da dor. Expressões
faciais, como caretas, ranger de dentes, mastigação
excessiva (de alimentos ou itens), são frequentemente
observadas na presença dos sintomas gastrointestinais.
Comportamentos vocais de acompanhamento, como
soluços, gritos ou ecolalia tardia, também podem estar
presentes. Além disso, comportamentos motores, como
a criança colocar pressão sobre o estômago com suas
próprias mãos ou objetos, incluindo cadeiras ou mesas,
podem estar associados a sintomas na área abdominal e
são comumente relatados pelos pais e/ou cuidadores7.
A associação entre TEA e sintomas gastrointestinais
leva a maiores riscos de alterações comportamentais
quando esses pacientes são comparados a outros com
TEA que não apresentam sintomas gastrointestinais.
As alterações comportamentais interferem no
funcionamento do indivíduo, podendo também afetar o
relacionamento familiar, e são determinantes da qualidade
vida. Essas alterações podem se manifestar na forma
de auto e heteroagressão, bem como de perturbação
do sono ou irritabilidade10. Os problemas de sono são
comuns, incluem dificuldade em adormecer e dificuldade
em permanecer no sono e foram encontrados em 44 a
83% das crianças com TEA. A privação do sono pode
ter consequências significativas para a saúde e pode
piorar a função cognitiva, exercendo uma ação inibitória
sobre a proliferação de neurônios no sistema nervoso
central. Os desequilíbrios neuroendócrinos causados por
distúrbios do sono são comparáveis às consequências da
exposição crônica ao estresse7.
As
alterações
comportamentais
mencionadas
acima podem indicar desconforto abdominal. Por
sua vez, o desconforto abdominal, bem como outros
sintomas (constipação, flatulência e diarreia), podem
ser manifestações de desregulação neuroentérica ou
da síndrome do intestino irritável. Em um diagnóstico
de exclusão, a síndrome do intestino irritável é difícil
de distinguir de outras condições subjacentes sem
que se façam testes invasivos. Nenhuma diretriz com
base em evidências está disponível para orientar a
avaliação desses sintomas. Por essa razão, médicos de
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cuidados primários, psiquiatras, psicólogos, pediatras,
e gastroenterologistas precisam trabalhar em conjunto
para aprimorar a avaliação e o tratamento de sintomas
gastrointestinais em indivíduos com TEA10.
A avaliação diagnóstica de distúrbios gastrointestinais
com manifestações comportamentais em pacientes com
TEA pode ser muito complexa e inclui história médica,
exame físico, exames laboratoriais, exames de imagem/
radiológicos, estudos funcionais e endoscopia. Métodos
menos invasivos são recomendados antes de qualquer
internação planejada. Um relatório de consenso
recomenda que as avaliações diagnósticas iniciais de
sintomas e distúrbios gastrointestinais em indivíduos
com TEA sejam escolhidas de acordo com o tipo de
sintoma, conforme sintetizado na Tabela 17.
Deve ser sempre realizado um histórico detalhado
(incluindo história pessoal de doença alérgica, história
alimentar e história familiar) para identificar possíveis
comorbidades alérgicas. Modificações dietéticas, como
remoção de leite para sintomas de intolerância à lactose,
podem ser abordadas empiricamente, como com qualquer
outro paciente pediátrico com sintomas consistentes.
Os dados sobre o valor de dietas específicas eficazes no
tratamento de indivíduos com TEA são difíceis de avaliar.
Acredita-se que muitas modificações dietéticas tenham

um resultado benéfico, embora os efeitos do placebo
sejam provavelmente altos nesse cenário. Existem
poucos estudos na literatura sobre o assunto e com
grupos de controle adequados10.
É sabido que coexistimos com uma vasta população
de espécies microbianas que habitam o corpo humano. É
estimado que mais de 100 trilhões de células microbianas
nos usam como hospedeiros, e provavelmente superam
as células do corpo humano por uma ordem de magnitude,
levando alguns a chamá-los de nosso “segundo genoma”.
Essa população microbiana participa da homeostase e,
quando a balança se inclina para longe do microbioma
saudável, pode haver um resultado negativo para a
saúde humana11.
Acredita-se que bebês humanos nasçam com o
TGI estéril, mas imediatamente após o nascimento, a
colonização bacteriana do intestino se inicia. O modo do
nascimento (parto vaginal ou cesáreo) exerce a primeira
influência no desenvolvimento do microbioma infantil.
Adicionalmente, a amamentação ao seio ou amamentação
com formulações de leite industrializado leva a diferentes
trajetórias no desenvolvimento da microbiota intestinal.
No primeiro ano de vida, a microbiota intestinal está em
constante mudança, ficando semelhante à adulta aos
três anos de idade11.

Tabela 1 - Procedimentos de diagnóstico inicial para crianças com transtorno do espectro autista, dependendo
dos distúrbios gastrointestinais clínicos
Manifestação clínica do trato gastrointestinal
Sintomas gerais

Procedimento diagnóstico inicial
Radiografia abdominal

Refluxo gastroesofágico

- Tratamento empírico com um inibidor da bomba de prótons por 2 a 4
semanas
- Revisão da dieta
- Elevação da cabeceira da cama ao dormir

Constipação intestinal

- Tratamento empírico com polietilenoglicol (PEG 3350) por 4 semanas
- Suplementação dietética com frutas, fibras e líquidos

Intolerância à lactose

Teste respiratório para pesquisar eliminação de hidrogênio no ar expirado

Diarreia

Análise de sangue oculto nas fezes, patógenos entéricos, parasitas (Giardia
lamblia ou Cryptosporidium parvum) e Clostridium diﬃcile

Diarreia crônica e dor abdominal

Endoscopia digestiva alta e colonoscopia (com biópsia)
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A descoberta de que diferentes composições
microbianas
estão
associadas
a
alterações
comportamentais
e
da
cognição
contribuiu
significativamente para o estabelecimento do eixo
microbiota-intestino-cérebro como uma extensão
do bem-aceito conceito do eixo intestino-cérebro. A
comunicação bidirecional intestinal-cerebral envolve
diferentes vias e elementos da rede neural entérica. Esse
eixo intestinal modula o metabolismo e o comportamento
do corpo participando da regulação da homeostase
de apetite e energia, resposta ao estresse, emoções e
atitudes, aprendizado, memória e resposta à dor7.
O microbioma humano é dominado por dois filos,
o Firmicutes e o Bacteroidetes, que correspondem
respectivamente a aproximadamente 75 e 20% da
microbiota intestinal, com menores contribuições
de Proteobacteria e Actinobacteria. O crescimento
excessivo de organismos anaeróbicos obrigatórios, como
Clostridium spp (Firmicutes), bem como Desulfovibrio spp,
e uma diminuição significativa na relação Bacteroidetes/
Firmicutes foram encontrados em crianças com autismo7.
Descobriu-se que o ácido propiônico apresenta-se
elevado em amostras de fezes ou urina de crianças
com TEA. Doenças conhecidas por estarem associadas
a níveis elevados de ácidos graxos de cadeia curta
(AGCC) incluem condições hereditárias e adquiridas,
como acidemia propiônica/metilmalônica, deficiência de
biotinidase/holocarboxilase e distúrbios mitocondriais.
Essas doenças apresentam atraso no desenvolvimento,
regressão, distúrbios convulsivos, bem como sintomas
gastrointestinais. Um subgrupo de crianças com autismo
com níveis elevados de AGCC pode se beneficiar de uma
dieta pobre em carboidratos, reduzindo a produção de
AGCC7.
Há um uso significativamente maior de antibiótico
oral em crianças autistas, podendo sugerir alterações
no sistema imune e da microbiota intestinal dessas
crianças. Com a perda da flora normal, pode haver
um supercrescimento da flora patogênica, causando
problemas intestinais12.
Uma das características do TEA é uma disfunção da
integração sensorial e sensibilidade sensorial, resultando
em crianças com dietas autorrestritas, como evitação de
alimentos de determinada cor ou consistência, hábitos
alimentares seletivos ou comportamentos alimentares
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desordenados que podem levar a problemas secundários
no estado nutricional da criança. Estudos que investigam
a qualidade nutricional de crianças com autismo foram
compilados concisamente em uma publicação de Coury
et al., de 2012. As dietas recomendadas de energia,
carboidratos, gorduras, proteínas e micronutrientes
podem não ser satisfeitas, ou o nível de um nutriente
pode estar elevado em comparação com outros.
Ingestões inadequadas de vitamina D, vitamina A e
cálcio foram mais comuns em crianças com TEA que em
crianças saudáveis, o que reforça a necessidade de um
acompanhamento multidisciplinar7.
Muitas crianças com autismo são tratadas com dietas
restritivas, vitaminas, minerais e outros suplementos
alimentares, além de vários medicamentos voltados para
possíveis distúrbios gastrointestinais. Esses tratamentos
não devem ser fornecidos indiscriminadamente a crianças
com autismo, a menos que haja evidência explícita da
presença de um distúrbio gastrointestinal em um caso
específico9.
Mais estudos são necessários para avaliar o efeito
de diferentes intervenções dietéticas (como a dieta
mediterrânea) nos sintomas gastrointestinais e,
consequentemente, como tais intervenções podem
afetar os padrões comportamentais associados aos
distúrbios de TEA14.
No que diz respeito à suplementação com probióticos,
há evidências gerais limitadas para apoiar a eficácia dos
probióticos no alívio dos sintomas gastrointestinais ou
das alterações comportamentais em crianças com TEA.
O mecanismo exato pelo qual os probióticos exercem
potenciais efeitos terapêuticos não é conhecido, mas
existem várias hipóteses de que eles ajudariam a restaurar
a microbiota intestinal de volta aos níveis normais,
melhorando os sintomas gastrointestinais concomitantes.
Na grande maioria dos estudos disponíveis, o tamanho da
amostra foi limitado. Além disso, muitos desses estudos
eram ensaios abertos e tinham como base questionários
e pesquisas qualitativos e autorreferidos para avaliar a
resposta ao tratamento, convidando potencial viés para
os estudos. Também pode haver várias dificuldades
experimentadas pelos pais na avaliação desses aspectos,
principalmente devido aos déficits de comunicação
típicos de crianças com TEA. Estudos randomizados
e controlados, com uma população maior e o uso de
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pontuação clínica, podem levar a estudos e resultados
mais robustos16.
Os estudos aqui analisados são promissores, porém é
importante salientar que são necessários mais estudos
para validar essa associação entre a composição da flora
intestinal e o desenvolvimento do TEA. Ainda é cedo
para sabermos se serão geradas intervenções seguras
que melhorem a qualidade de vida desses pacientes.

conclusão

Os distúrbios gastrointestinais são comuns em
crianças com TEA e podem contribuir para as alterações
comportamentais desses indivíduos. Algumas vezes, os
distúrbios gastrointestinais não são reconhecidos pela
equipe assistente, e as alterações comportamentais
são exclusivamente atribuídas ao TEA, o que leva ao
insucesso do tratamento.
O pediatra deve estar atento às curvas de crescimento
e desenvolvimento, e deve haver também um
acompanhamento especializado e multidisciplinar a fim
de otimizar e assegurar o diagnóstico precoce, tanto do
TEA como da possível alteração gastrointestinal, e, desse
modo, iniciar-se o tratamento individualizado adequado
para que, no futuro, haja menos limitações.
Também é necessária a conscientização dos pais e
cuidadores, pois muitas vezes essas crianças apresentam
dificuldade de comunicação e nem sempre são capazes
de localizar ou expressar seus sintomas de forma clara,
fazendo-se necessário um exame físico detalhado.
Destaca-se também a importância de protocolos para
evitar exames invasivos de forma desnecessária.
Apesar das evidências científicas atualmente
disponíveis, são necessários mais estudos abordando a
associação entre TEA e distúrbios do TGI.
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