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Os fármacos mais comummente utilizados são o metilfenidato e a atomoxetina. A indicação e escolha dos fármacos a utilizar é responsabilidade exclusiva do médico, que deve ter experiência no diagnóstico
e tratamento da PHDA e coordenar uma equipa que integre outros
profissionais, nomeadamente psicólogos, professores e terapeutas. A
sua utilização é decisão que compete apenas à família, depois de devidamente informada e de esclarecidas todas as dúvidas.
Como qualquer medicação, os medicamentos utilizados na PHDA têm
raríssimas contraindicações e efeitos colaterais. A maioria destes efeitos
são também raros e desaparecem com a continuidade do tratamento.

Mas e se o medicamento é usado ao longo de
vários anos?
É a questão que preocupa, pacientes, famílias e os médicos que prescrevem estes fármacos.
Já sabemos que o metilfenidato é usado com regularidade no mundo
há mais de 60 anos, razão pela qual cada vez serão mais difíceis grandes surpresas. Sabemos também que a investigação e a prática têm
deixado claro que estes fármacos são muito eficazes e seguros a curto
prazo mas, pelo crescente uso de psicoestimulantes em todo o mundo,
há a necessidade de avaliar a sua eficácia e os seus eventuais efeitos
negativos a longo prazo.
Este foi precisamente um dos temas centrais da conferencia da EUNETHYDIS que teve lugar nos passados dias 16 a 19 de outubro em
Berlim.

• Crescimento						

A análise de diferentes estudos apresentados durante a conferência,
permite-nos concluir que os psicoestimulantes podem causar uma
ligeira diminuição ponderal no início do tratamento, durante os primeiros 12 meses de terapêutica, tanto maior quanto menor a idade
da criança. O impacto sobre a estatura é insignificante, estudos prospectivos suportam a conclusão de que nem a idade óssea nem a
maturação pubertária são alterados, e que o tamanho final esperado
é semelhante em crianças tratadas farmacologicamente e aquelas
que não receberam medicamentos para a PHDA.			
Isto é, na idade adulta, não há diferenças significativas entre os que
fizeram medicação e os que não fizeram.

• Efeitos psiquiátricos e neurológicos			

A PHDA é um problema muitas vezes associado a outros problemas
neurológicos, especialmente quando os sintomas são graves, com
um impacto conhecido nas funções neuropsicológicas e na função
cognitiva global.						
Também a depressão está associada com a PHDA tornando muitas
vezes muito difícil determinar qual dos dois problemas desencadeia
o outro ou se aparecem associados. A PHDA é um conhecido fator
de risco para o aparecimento da depressão e em casos extremos,
felizmente raríssimos, pode aparecer ideação suicida.		
Os tiques são uma comorbilidades frequente na PHDA e muitas vezes
aparecem durante a terapêutica com metilfenidato. Em crianças com
síndrome de Gilles de la Tourette ou se o metilfenidato piorar os tiques
há que ponderar outras medicações, nomeadamente a atomoxetina.
O abuso do tabaco, drogas, álcool, marijuana e outros fármacos é
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Relatos imprecisos, generalizações abusivas de casos particulares,
demonização dos efeitos da medicação, entrevistas a profissionais,
sem reconhecida credibilidade nesta patologia e frequentemente veiculando informações incorretas, fazem parte da estratégia utilizada.
Um dos «espantalhos» mais agitados nestas campanhas de desinformação é o dos efeitos cerebrais a longo prazo.

Foram apresentados os resultados do projeto ADDUCE (Attention deficit/
hyperactivity disorder drugs use chronic effects), financiado pelo 7º quadro
comunitário de apoio, no âmbito dos programas de saúde. O ADDUCE
Consortium (*) integra uma rede de investigadores de diferentes países
e instituições da UE, que se focam na segurança do tratamento da PHDA
em crianças e adolescentes, em particular os efeitos a longo prazo no crescimento, no estado neurológico e psiquiátrico e no sistema cardiovascular.
A equipa do ADDUCE utiliza múltiplos métodos de investigação fármaco-epidemiológica e integra peritos nas áreas da PHDA, farmacovigilância
e segurança, neuropsicofarmacologia e investigação cardiovascular.
Passo a descrever as conclusões:
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Aproveitando a tendência geral dos «media» de noticiar e publicar de
forma acrítica, notícias alarmantes e sensacionalistas, assim como a avidez da população para estas notícias, periodicamente a Perturbação de
Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA) é tratada pela comunicação
social, duma forma pouco responsável. Na verdade poderíamos dizer
que «se junta a fome com a vontade de comer».
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muito mais comum em pacientes com PHDA, e o tratamento com
metilfenidato na criança e adolescente, tem um efeito protetor contra
futuros comportamentos aditivos.

Efeitos Cardiovasculares
Medicamentos para a PHDA «ativam» o sistema cardiovascular e produzem uma ligeira aceleração do pulso -entre 1 e 2 batimentos por
minuto e um aumento da pressão arterial entre 1-4 mmHg e 1-2 mmHg
respetivamente na pressão sistólica e diastólica.
Enquanto o aumento de pulso e frequência cardíaca, são quase anedóticos, o aumento dos valores da TA poderá ter efeitos negativos em crianças em idade precoce. Sabemos também que o aumento sustentado da
pressão arterial pode causar hipertrofia do ventrículo esquerdo.

Reflexão final
Medicamentos estimulantes para o tratamento da PHDA, nomeadamente o metilfenidato, são usados no mundo há mais de meio século
e apresentam um perfil de eficácia e segurança ímpares no meio dos
psicofármacos. No entanto, eles continuam a causar alguma relutância e medo entre os pacientes e suas famílias, sentimentos legítimos
mas explorados de forma pouco responsável, por certos profissionais
e pela comunicação social.
Os dados apresentados nesta conferencia corroboram muitos outros
já conhecidos sobre a eficácia e segurança a curto e médio prazo dos
estimulantes. Apesar destas boas notícias, continuo a pensar que o
inicio da terapêutica com psicofármacos deve ser sempre feito em consulta especializada, por profissionais com muita experiência na área,
preferencialmente inseridos em equipa interdisciplinar.

José Boavida Fernandes
Responsável da Consulta de PHDA do Hospital Pediátrico, CHUC
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Em resumo, no que concerne aos efeitos psiquiátricos e neurológicos, os estudos sobre a utilização de metilfenidato a longo prazo
concluem que:
• A PHDA grave está associada com alto risco de psicose,
perturbações da personalidade, depressão, suicídio, abuso de substâncias e tiques
 tratamento da PHDA com metilfenidato não agrava estes
•O
problemas.
• o uso de estimulantes reduz o risco dessas comorbidades
aparecerem.

Nesse sentido, tem havido vários estudos que avaliam estes efeitos
cardiovasculares a longo prazo e a conclusão é que tanto o aumento
da frequência cardíaca como o da pressão arterial ocorrem apenas durante a duração do efeito dos fármacos e, em seguida, desaparecem.
Foi descartado que o uso de psicoestimulantes na infância provoque
alterações cardíacas estruturais a longo prazo.

Bibliografia
- Potential long-term adverse effects of stimulant medication (results from the
ADDUCE Consortium). Alessandro Zuddas, Sara Carucci, Elizabeth Liddle, David
Coghill. Eunethydis, International Conference on ADHD. Berlim, 16-19 de outubro
de 2016.
(*) The members of the ADDUCE consortium:

Universitaetsklinikum Aachen

Central Institute of Mental Health (Mannheim)

University College Cork University of Cagliari

Centre for Paediatric Pharmacy - Research UCL School of Pharmacy (London)

University of Dundee

European Network for Hyperkinetic Disorders

University of Nottingham

Evelina Children’s Hospital, Guy’s & St Thomas’s Trust (London)

University of Southampton

Institut National pour la Santé et la Recherche Biomédical (Paris)

University Psychiatric Centre – Katholieke Universiteit Leuven

Istituto Superiore di Sanità (Rome) Radboud University Nijmegen Medical Centre

VADASKERT Child and Adolescent Psychiatry Hospital and Outpatient Clinic (Budapest)

THERAKIND (London)

76

