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APRESENTAÇÃO 

 

 

  O presente documento foi dividido em dois capítulos, a fim de melhor expor os 

resultados do trabalho realizado. Todos os capítulos descreverão os elementos textuais como 

introdução, objetivos, metodologia, resultados e discussão e considerações finais, a fim de 

melhor informar as inúmeras perspectivas investigadas. 

 O CAPÍTULO I - ESTUDO FARMACOTERAPÊUTICO E FARMACOGENÉTICO 

DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO 

E HIPERATIVIDADE TRATADOS COM METILFENIDATO descreve os estudos relativos 

ao grupo específico de crianças e adolescentes com Transtorno do Défici de 

Atenção/Hiperatividade - TDAH, e principalmente em monoterapia para o Metilfenidato -

MFD, que participaram de avaliação e análise quantos aos dados clínicos e de perfil 

farmacogenético para os variantes do gene CES1, enzima de metabolização hepática para o 

Metilfenidato.  

O CAPÍTULO II - DETERMINAÇÃO ENANTIOMÉRICA DE METILFENIDATO 

EM AMOSTRAS DE PLASMA HUMANO POR CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE 

ULTRA EFICIÊNCIA descreve o desenvolvimento de uma metodologia baseada em 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência para determinar os enantiômeros do Metilfenidato 

em plasma humano para possível uso nas amostras biológicas dos indivíduos em tratamento 

com essa medicamento para o Transtorno do Déficit de Atenção/ Hiperatividade. 
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RESUMO 

 

O Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é considerado o distúrbio 

neuropsiquiátrico mais comum e socialmente importante em crianças e adolescentes. O 

presente trabalho trata-se de um estudo observacional, descritivo, longitudinal, com 

abordagem quantitativa, em pacientes cadastrados num programa de Atenção Farmacêutica 

para TDAH. Objetivou-se investigar o uso do metilfenidato (MFD) na terapia do TDAH, em 

crianças e adolescentes atendidos em um Centro de Especialidade Médicas, delinear o perfil 

sociodemográfico, socioeconômico, farmacoterapêutico e farmacogenético das crianças e 

adolescentes usuárias de MFD, cadastrados na unidade de saúde, e desenvolver um método de 

determinação cromatográfica de MFD em amostras de plasma humano, através de separação 

de MFD racêmico, por cromatografia líquida de ultra eficiência (CLUE), para fins de 

monitoramento terapêutico. Os dados foram coletados a partir de formulário aplicado aos 

pacientes e cuidadores, sendo também informações provenientes de prontuários e da equipe 

clínica (médico e farmacêutico). O estudo farmacogenético dos pacientes envolveu os 

polimorfismos do gene Carboxilesterase 1 (CES1) e sua correlação com a resposta terapêutica 

e possíveis reações adversas nos pacientes. Todos os pacientes foram acompanhados segundo 

o método Dáder, sendo os problemas relacionados com medicamentos (PRM) registrados e 

categorizados conforme o 2º Consenso de Granada. Identificou-se uma amostra de 51 

pacientes. Os resultados evidenciaram que a maioria dos pacientes era do sexo masculino 

(86,27%), com média de idade de 12 anos, tendo renda familiar inferior a dois salários 

mínimos (72,55%). Com relação ao número de medicamentos utilizados, a maioria (54,9%) 

estava em monoterapia com MFD. Resultados mostraram que entre os pacientes prevaleceu o 

TDAH subtipo combinado (76%). As reações adversas foram a principal causa de problemas 

de saúde dos pacientes (63,51%), seguida pelas interações medicamentosas (14,87%). O 

principal PRM identificado foi o de segurança, com ocorrência de reações adversas como 

insônia e perda de apetite. Para os testes genéticos, uma amostra de 10 pacientes com TDAH 

e em monoterapia com MFD concordou em participar do estudo, onde 40% das crianças e 

adolescentes, em monoterapia com MFD, apresentaram heterozigose G/A para o variante 

CES1 p.Gly143Glu, que acarreta menor metabolização de MFD.  Um método de separação 

enantiomérica para o MFD por cromatografia líquida de ultra eficiência (UPLC) foi 

estabelecido, com tempos de retenção dos isômeros do metilfenidato de 7,0 e 8,1 minutos para 

o Levo-MFD e Dextro-MFD, respectivamente, sendo tal método considerado preciso e exato. 

Nosso estudo indica a importância, viabilidade e efetividade do acompanhamento 

farmacêutico na avaliação do uso de metilfenidato em crianças e adolescentes, e aponta a 

necessidade de mais pesquisas quanto aos aspectos de segurança e efetividade relacionados à 

farmacoterapia e ao perfil farmacogenético nessa população infanto-juvenil, bem como sua 

relação com a resposta a curto e longo prazo, e com reações adversas. 

Palavras-chave: TDAH, metilfenidato, farmacogenética, resposta terapêutica, reações 

adversas. 
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SUMMARY 

 

Disorder Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) is considered the neuropsychiatric 

disorder most common and socially important in children and adolescents. This work it is an 

observational, descriptive, longitudinal, with a quantitative approach, in patients enrolled in a 

pharmaceutical care program for ADHD. This study aimed to investigate the use of 

methylphenidate (MPD) in ADHD therapy in children and adolescents in a Medical Specialty 

Center, outline the socio-demographic, socioeconomic, pharmacotherapeutic and 

pharmacogenetic children and adolescents users of MPD, registered in health care facility and 

to develop a method of chromatographic determination MPD in human plasma samples by 

separation of racemic MPD by ultra performance liquid chromatography (UPLC), for 

therapeutic monitoring purposes. Data were collected from form applied to patients and 

caregivers, and information from medical records and the clinical team (doctor and 

pharmacist). The pharmacogenetic study of patients involved polymorphisms 

carboxylesterase gene 1 (CES1) and its correlation with therapeutic response and possible 

adverse reactions in patients. All patients were followed according to the Dader method, and 

the drug-related problems (DRP) recorded and categorized as the 2nd Consensus of Granada. 

It identified a sample of 51 patients. The results showed that most patients were males 

(86.27%), with a mean age of 12 years and family income less than two minimum wages 

(72.55%). Regarding the number of drugs used, the majority (54.9%) were in MPD 

monotherapy. Results showed that prevailed among ADHD patients combined subtype (76%). 

Adverse events were the main cause of health problems of patients (63.51%), followed by 

drug interactions (14.87%). The main identified DRP was the security, with adverse reactions 

such as insomnia and loss of appetite. For genetic testing, a sample of 10 patients with ADHD 

and alone with MFD agreed to participate in the study, where 40% of children and 

adolescents, alone with MFD showed heterozygous G / A for variant CES1 p.Gly143Glu that 

entails less metabolizing MFD. A separation method for enantiomeric MFD ultra performance 

liquid chromatography (UPLC) was established with retention times of MPD isomers of 7.0 

and 8.1 minutes for the Levo-MPD and Dextro-MFD, respectively, such method considered 

precise and accurate. Our study shows the importance, viability, and effectiveness of 

pharmaceutical monitoring in the evaluation of the use of methylphenidate in children and 

adolescents, and points out the need for more research on the aspects of safety and 

effectiveness related to pharmacotherapy and pharmacogenetic profile that children and 

adolescents, and its relationship to the short and long-term response, and adverse reactions. 

 

Keywords: ADHD, methylphenidate, pharmacogenetics, therapeutic response, adverse 

reactions. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Aspectos gerais 

 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um distúrbio 

neuropsiquiátrico que prejudica o funcionamento social, acadêmico e ocupacional em 

crianças, adolescentes e adultos (HODGKINS et al., 2012). É mais frequente na infância, em 

crianças de 5 a 12 anos em idade escolar, e na adolescência, afetando 3 a 9 % dos indivíduos 

nesta faixa etária (WILENS, et al., 2004; AACAP, 2007; WILLCUTT, 2012; SERRANO-

TRONCOSO et al., 2013). Cerca de 50% das crianças com TDAH, continuam com os 

mesmos sintomas na adolescência. No Brasil, estudos mostram uma prevalência de TDAH 

que varia de 6,7 a 17,1% entre crianças e adolescentes com idade na faixa de 6-17 anos 

(HORA et al., 2015). 

Hoje, o TDAH é considerado o distúrbio neuropsiquiátrico mais comum e socialmente 

importante em crianças e adolescentes na idade escolar (ANACLETO et al., 2011; FRANÇA 

et al., 2012; PIRES et al. 2012), sendo visto pelas autoridades médicas internacionais como 

um problema de ordem pública (CALIMAN et al., 2008). No Brasil, a prevalência varia 

consideravelmente, diferindo segundo a localização geográfica, gênero, idade e nível 

socioeconômico (CEPAC, 2012). 

 O diagnóstico do TDAH é clínico e não há medidas objetivas que o confirmem, sendo 

necessária avaliação das manifestações, caracterizadas por uma combinação de problemas 

com a atenção (baixa concentração, distractabilidade e esquecimentos), e também 

hiperatividade e impulsividade (FARAONE et al., 2003; SERRANO-TRONCOSO et al., 

2013). 

O tratamento farmacológico para o TDAH pode ser feito com fármacos como 

atomexetina, metilfenidato, dexanfetamina, pemolina, nicotina, fenilalanina, clonidina e 

antidepressivos tricíclicos; mas, os indicadores para testar os benefícios do tratamento são 

limitados, predominando as escalas que medem comportamento, o que dificulta a avaliação da 

eficácia terapêutica. No entanto, o tratamento com os estimulantes, especialmente o 

metilfenidato, leva a uma melhora significativa nesses pacientes (ZITO et al., 2000; 

ACCARDO, et al., 2001; DOPHEIDE et al., 2009; HANWELLA et al., 2011; MAIA et al., 

2014). 

O metilfenidato (MFD) é um fármaco simpatomimético, com ação farmacológica 

relacionada à valorização extracelular dos níveis de dopamina no estriado, através do bloqueio 
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dos transportadores de dopamina, ampliando a duração da resposta de dopamina, além da 

estimulação noradrenérgica no córtex, e produz respostas motoras após a administração 

repetida do mesmo (BRANDON, et al., 2001; VOLKOW, et al., 2005; WILENS, 2008). 

Dentre os eventos adversos do MFD que surgem em curto prazo, prevalecem a redução de 

apetite, insônia, cefaleia e dor abdominal, sendo dose-dependente e de média intensidade. As 

principais manifestações clínicas causadas pela overdose são: agitação, crise convulsiva, 

alucinações, psicose, letargia, tonteira, taquicardia, hipertensão e hipertermia (KLEIN-

SCHWARTZ, 2003). 

O uso desse fármaco em crianças e adolescentes é feito para redução dos sintomas 

relacionados ao TDAH como a impulsividade, desatenção e hiperatividade (STOREBØ et al, 

2015). A avaliação do efeito terapêutico pode ser feita de forma clínica e comportamental, 

levando em conta relatos de pais e/ou cuidadores, e professores, quanto à percepção da 

melhoria do aprendizado e do comportamento geral, com incremento na qualidade de vida 

desses pacientes. Existem metodologias para avaliação do TDAH com escalas objetivas de 

avaliação de comportamento como a Escala de Conners, para pais e para professores, que 

podem servir para acompanhamento e avaliação da resposta tanto ao tratamento psicológico 

como farmacológico (LAMPERT, 2005; FREIRE; PONDÉ, 2005; CHANG et al., 2006; 

GRAEFF; VAZ, 2008; LEE et al., 2011). 

A segurança dessa população mostra-se uma necessidade mundial. Existe uma 

variedade de apresentações do MFD, que podem ser usadas em para atingir o desfecho 

terapêutico desejado no tratamento medicamentoso. Entretanto, um estudo avaliou a 

segurança a longo prazo e eficácia de medicamentos para TDAH foram avaliadas antes da sua 

autorização de comercialização, a partir da quantificação do número de participantes 

estudados e seu comprimento de exposição em testes de drogas de TDAH antes da 

comercialização no Estados Unidos pela agência reguladora local. Os autores concluíram que 

os ensaios clínicos realizados para a aprovação de muitos medicamentos de TDAH não foram 

projetados para avaliar os eventos adversos raros ou segurança a longo prazo e eficácia, 

requerendo mais estudos pós-comercialização para aumentar a segurança em crianças e 

adolescentes com TDAH (BOURGEOIS et al., 2014). 

 

1.2. Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade 
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O transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) tem como características 

essenciais sinais de impulsividade, hiperatividade ou inquietude e desatenção inconsistentes 

com o nível de desenvolvimento (ITABORAHY; ORTEGA, 2013). Embora muitos 

indivíduos tenham sintomas tanto de desatenção como de hiperatividade-impulsividade, um 

ou outro padrão pode ser predominante. Segundo definição dos Descritores em Ciências da 

Saúde - DeCS, os sintomas geralmente são atenuados no fim da adolescência, embora uma 

minoria experimente o quadro completo até o meio da idade adulta (BRATS, 2014). Já a 

Associação Brasileira de Déficit de Atenção (ABDA) assume que o TDAH é um transtorno 

neurobiológico, de causas genéticas, que aparece na infância e frequentemente acompanha o 

indivíduo por toda a sua vida (ABDA, 2013). Estudos demonstram que o TDAH parece 

resultar de uma combinação complexa de fatores genéticos, biológicos, ambientais e sociais 

(SANTOS et al., 2010).  

 

1.3. Diagnóstico e Etiologia 

 

O diagnóstico do TDAH é essencialmente clínico e subjetivo, baseado exclusivamente 

no histórico do comportamento, devendo ser feito pela exclusão de outras doenças ou 

problemas socioambientais. Os sintomas levam, obrigatoriamente, a algum tipo de dificuldade 

ou impedimento para a realização de tarefas (ITABORAHY; ORTEGA, 2013).  

Existem dois principais conjuntos de classificações diagnósticas de uso corrente: 

Manual Diagnóstico e Estatístico das Doenças Mentais - DSM–IV (AMERICAN 

PSYCHITRIC ASSOCIATION, 2000), e Classificação Internacional de Doenças, 10ª revisão 

- CID-10 (OMS, 1993). 

O CID-10 identifica o TDAH pelo código F90.0 - Distúrbios da atividade e da atenção 

que engloba os sinônimos síndrome de déficit da atenção com hiperatividade, transtorno de 

déficit da atenção com hiperatividade e transtorno de hiperatividade e déficit da atenção. De 

acordo com o CID-10, o diagnóstico desse transtorno requer níveis anormais de 

hiperatividade, desatenção e impulsividade durante pelo menos seis meses (OMS, 1993).  

Em contrapartida, o DSM IV tem como base para o diagnóstico psiquiátrico, respostas 

a itens que constam no questionário que descreve nove comportamentos ligados à falta de 

atenção, seis à hiperatividade e três referentes à impulsividade (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2000; FRANÇA et al., 2012). Devem estar presentes no mínimo seis 

sintomas de desatenção e seis sintomas de hiperatividade-impulsividade (FRANÇA et al., 
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2012), há pelo menos seis meses, geralmente na infância ou início da adolescência 

(VENANCIO et al., 2013) e devem ser observadas perturbações sobre atividade social, 

escolar e ocupacional, sem outras doenças psiquiátricas que as expliquem (CEBRIM/CFF, 

2009).  

Assim, o TDAH inclui três subtipos:  

- subtipo combinado em que todos os três sinais essenciais estão presentes 

(hiperatividade, desatenção e impulsividade); 

-  subtipo predominantemente desatento em que a desatenção está presente, mas não a 

hiperatividade ou impulsividade;  

- subtipo predominantemente hiperativo-impulsivo no qual hiperatividade e 

impulsividade estão presentes, mas não a desatenção. 

  

A definição do DSM-IV do TDAH combinado é semelhante à definição de transtorno 

hipercinético (OMS, 1993). O TDAH combinado se caracteriza pela presença de seis ou mais 

sintomas de desatenção e seis ou mais sintomas de hiperatividade-impulsividade. A maior 

incidência em crianças e adolescentes é do tipo combinado, não havendo dados acerca dos 

adultos (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2000). O TDAH 

predominantemente desatento é caracterizado por seis ou mais sintomas de desatenção e por 

menos de seis sintomas de hiperatividade-impulsividade. O TDAH predominantemente 

hiperativo-impulsivo deve preencher seis ou mais sintomas de hiperatividade-impulsividade e 

menos de seis sintomas de desatenção. Os subtipos parecem apresentar características clínicas 

distintas e perfil de comorbidade.  

Dessa forma, a entrevista que subsidia a análise clínica do médico irá se apoiar em 

descrições comportamentais das crianças, em diversos contextos e o impacto destes 

comportamentos nos contextos familiar, escolar e social em geral. Após o diagnóstico clínico, 

o paciente é encaminhado para tratamento. A proposta é uma abordagem múltipla, 

englobando intervenções psicossociais, nos âmbitos familiar e escolar, além de psicoterapia e 

do tratamento farmacológico (FRANÇA et al., 2012).  

 

1.4. Epidemiologia do TDAH 

 

Estudos Epidemiológicos indicam que o TDAH é um dos mais comuns transtornos 

psiquiátricos infantis, ocorre em 3% a 7% das crianças em idade escolar, segundo o critério de 
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classificação do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 4ª ed. Prevalências 

mais elevadas são encontradas em estudos realizados com pais e professores, que oscilam 

entre 2,3% e 19,8% em outros países (NIGG, 2006). No Brasil, a prevalência de TDAH varia 

consideravelmente, diferindo segundo a localização geográfica, gênero, idade e nível 

socioeconômico (CEPAC, 2012), com valores de 0,9% a 26,8% (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2014). 

Apesar de o diagnóstico ocorrer durante a infância, estudos apontaram que mais de 

70% das crianças com TDAH conservam as características do distúrbio na adolescência e até 

65% dos adolescentes continuam com o problema na idade adulta (BIEDERMAN; 

FARAONE, 2005). Outros apontam ainda que parte dessas pessoas é frequentemente 

associada a contínuos problemas emocionais e sociais, uso de substâncias entorpecentes, 

envolvimento com crime e desemprego. Em adultos, estima-se que a prevalência do TDAH 

deve ser em torno de 4 a 6,1% (MATTOS et al., 2006; POLANCKZY, 2008). 

O componente genético e biológico do TDAH destaca-se na literatura visto que ocorre 

mais comumente em crianças do sexo masculino. Além disso, crescem os debates sobre a 

contribuição psicossocial do meio em que a criança se desenvolve. Dentre amplo conjunto de 

fatores ambientais relacionados aos transtornos psicológicos e ao TDAH, brigas conjugais 

severas entre os pais/responsáveis possuem considerável relevância. Fatores 

sociodemográficos associados ao TDAH como baixa renda, baixa escolaridade dos pais e 

famílias numerosas (PIRES et al., 2012) são investigados, além de aspectos relacionados ao 

ambiente familiar tais como estilo parental, apego pais-filhos, psicopatologia parental e 

funcionamento familiar (BIEDERMAN et al., 1995). 

 

 

1.5. Tratamento Farmacológico e as Reações Adversas 

 

Do ponto de vista neuroquímico, há participação predominante da dopamina e da 

noradrenalina que tem forte influência nos centros motores e na atenção respectivamente 

(SANTOS et al., 2010). Portanto, tratamentos farmacológicos, especialmente com base na 

administração de substâncias psicoestimulantes, que atuam como agonistas indiretos desses 

neurotransmissores, têm se mostrado úteis, promovendo uma amenização dos sintomas 

motores, impulsividade e desatenção e uma elevação das interações sociais e desempenho 

acadêmico. 
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No Brasil, estão aprovados pela Anvisa os seguintes medicamentos para TDAH: 

VENVANSE® (lis-dexanfetamina); RITALINA® (metilfenidato) e STRATTERA® 

(atomexetina). A RITALINA® (metilfenidato) tem indicação de uso a partir de 6 anos de 

idade em crianças com TDAH. Entretanto, o metilfenidato (MFD) é o fármaco mais 

consumido com essa indicação representando em torno de 92% das vendas nas farmácias e 

drogarias do país em 2011, segundo informações do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Produtos Controlados (SNGPC) (ANVISA, 2012).  

Está disponível no mercado com os nomes comerciais Ritalina®, Ritalina LA® e 

Concerta®, administrados por via oral. Esses medicamentos possuem diferentes perfis de 

liberação no organismo: a Ritalina® (10mg) apresenta-se sob a forma farmacêutica de 

comprimidos de liberação imediata, enquanto a Ritalina LA® (20 mg, 30 mg e 40 mg) como 

cápsulas de liberação modificada, e o Concerta® (18 mg, 36 mg, 54 mg) como comprimidos 

de liberação prolongada (BRATS, 2014). 

 O Centro de Especialidades Médicas José de Alencar é a unidade de saúde 

responsável no município de Fortaleza -CE por disponibilizar o medicamento Metilfenidato 

na apresentação Ritalina LA® 20mg para crianças (a partir de 6 anos) e adolescentes (até 17 

anos), num programa de Atenção Farmacêutica aos pacientes com TDAH. A apresentação de 

Metilfenidato citada é de escolha, pois medicamentos de uso prolongado apresentam 

vantagens no que se refere à manutenção dos efeitos terapêuticos ao longo do dia e 

diminuição dos efeitos colaterais (SANTOS et al., 2010), além de favorecer a adesão 

terapêutica. 

O medicamento tem sido utilizado nos períodos escolares, sendo 

comumente suspensa aos finais de semana e férias. A interrupção visa 

amenizar os efeitos colaterais de longo prazo e, em curto prazo, os efeitos 

secundários. Entre os efeitos de curto prazo mais frequentes, observa-se a 

redução de apetite, anorexia, insônia, ansiedade, irritabilidade, labilidade 

emocional, cefaleia e dores abdominais. Com menor frequência verificam-se 

alterações de humor, tiques, pesadelos e isolamento social. Com a frequência 

mais baixa, contudo, envolvendo alta periculosidade, verificou-se a psicose 

como efeito do uso do Metilfenidato (SANTOS et al., 2010).  

 

Estudos comprovam que outras reações adversas podem estar presentes com o uso do 

MPD como dor abdominal, náusea, vômito, anorexia, redução da taxa de crescimento 

afetando o peso e a altura, taquicardia, palpitação, arritmias, alterações na pressão arterial, 

tosse, tiques, insônia, entre outros. Insônia e diminuição de apetite são diretamente 
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proporcionais à dose do medicamento. Alucinações em crianças tratadas com metilfenidato 

são de origem visual e tátil, geralmente envolvendo insetos, cobras ou vermes 

(CEBRIM/CFF, 2009). 

Entre os efeitos tóxicos em longo prazo têm-se alterações de pressão arterial e 

frequência cardíaca, o que eleva o risco cardiovascular, além de discreta diminuição da 

estatura e cefaleia (PASTURA et al., 2004).  

 

1.6. Assistência Farmacêutica e os Problemas Relacionados a Medicamentos 

 

 A assistência farmacêutica é um conjunto de ações desenvolvidas pelo 

farmacêutico e por outros profissionais de saúde voltadas à promoção, à 

proteção e à recuperação da saúde, tanto no nível individual como no coletivo, 

tendo o medicamento como insumo essencial (IVAMA et al., 2002; BRASIL, 

2014). 

No âmbito do Sistema único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica, muitas vezes 

está limitada ao abastecimento dos medicamentos nas Unidades Locais de Saúde em 

detrimento do cuidado com o paciente e da promoção do uso racional de medicamentos. No 

entanto, no seguimento farmacoterapêutico, podem ser identificados Problemas Relacionados 

a Medicamentos (PRM), como aqueles referentes a não adesão ao tratamento, seja por 

dificuldade de acesso ao medicamento, ao sistema de saúde, às condutas dos profissionais de 

saúde, ao medicamento, bem como aqueles relacionados ao usuário dado aspectos biológicos 

(comorbidades), psicológicos (ambiente social, alterações de humor, ...), familiares (relação 

família-indivíduo) e sociais (acesso a emprego, educação, discriminação, ...) de diferentes 

realidades para cada indivíduo em tratamento de saúde,  o que pode contribuir para o não-

sucesso terapêutico, portanto, pontos-chaves a serem considerados durante a Atenção 

Farmacêutica. 

A Atenção Farmacêutica é uma das atividades da Assistência Farmacêutica que 

engloba ações específicas do profissional farmacêutico no contexto da assistência ao paciente, 

que visam à promoção do uso racional de medicamentos (IVAMA et al., 2002). É no 

momento em que o farmacêutico assume responsabilidades no cuidado com o paciente, por 

meio da prática da Atenção Farmacêutica, que são identificados inúmeros problemas 
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relacionados aos medicamentos (PRM) e dificuldades relacionadas ao tratamento 

farmacológico. 

O seguimento farmacoterapêutico é o serviço profissional componente da Atenção 

Farmacêutica que tem dentre seus objetivos estão a detecção de Problemas Relacionados com 

Medicamentos (PRM), além da possível prevenção e resolução desses eventos adversos à 

saúde. Este serviço implica um compromisso que deve ser disponibilizado de modo contínuo, 

sistemático e documentado, em colaboração com a pessoa sob terapia medicamentosa, e com 

os profissionais do sistema de saúde, no intuito de atingir resultados concretos como a 

otimização dos resultados positivos com maior eficácia e menor números de eventos adversos 

a medicamentos, visando melhoria da qualidade de vida das pessoas (COMITÊ DE 

CONSENSO, 2002). 

Os Problemas Relacionado a Medicamentos (PRM) são eventos adversos à saúde, 

relacionados diretamente ou suspeitos de estarem relacionados à farmacoterapia, que 

interferem nos resultados terapêuticos e na qualidade de vida da pessoa em tratamento. O 

PRM é real quando manifestado ou potencial na possibilidade de sua ocorrência. Pode ser 

ocasionado por diferentes causas, tais como as relacionadas ao sistema de saúde, ao usuário e 

seus aspectos biológicos, psicológicos e sociais, às condutas dos profissionais de saúde e ao 

medicamento. A identificação de PRM segue os princípios de necessidade, efetividade e 

segurança, próprios da farmacoterapia. (OPAS, 2002).  

Nesse contexto, o farmacêutico insere-se como profissional de saúde apto a 

racionalizar e otimizar o uso de medicamentos e prevenir PRM, com ações de 

farmacovigilância, farmácia clínica e atenção farmacêutica aos pacientes que utilizam 

medicamentos com potenciais reações e danos à saúde como aqueles utilizados em saúde 

mental (ZANELLA; AGUIAR; STORPIRTIS, 2015) 

 

1.7. Classificação dos Problemas Relacionados a Medicamentos 

 

De acordo com o 2º Consenso de Granada, os PRM podem ser classificados como o 

QUADRO 1 demonstra: 
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QUADRO 1. Classificação de Problemas Relacionados a Medicamentos 

 Classificação Descrição 

NECESSIDADE 

PRM 1 Paciente tem um problema de saúde por 

não utilizar o medicamento que necessita 

PRM 2 Paciente tem um problema de saúde por 

utilizar um medicamento que não necessita 

EFETIVIDADE 

PRM 3 Paciente tem um problema de saúde por 

uma inefetividade não-quantitativa do 

medicamento 

PRM 4 Paciente tem um problema de saúde por 

uma inefetividade quantitativa do 

medicamento 

SEGURANÇA 

PRM 5 Paciente tem um problema de saúde por 

uma insegurança não quantitativa do 

medicamento 

PRM 6 Paciente tem um problema de saúde por 

uma insegurança quantitativa do 

medicamento 
Fonte: 2º Consenso de Granada sobre Problemas Relacionados a Medicamentos (COMITE DE CONSENSO, 2002). 

 

1.8. Farmacogenética do Metilfenidato 

 

A farmacogenética é uma área da farmacologia clínica que estuda as respostas a 

medicamentos influenciadas por genes isolados, enquanto a farmacogenética estuda a 

influência de vários genes simultaneamente e suas interações nas respostas a tratamentos com 

medicamentos (SHASTRY, 2006; MA; LU, 2011). Estudos farmacogenéticos tem provido 

informações importantes das relações entre a variabilidade individual genética e a eficácia e 

segurança de fármacos, influenciando na prática clínica, no desenvolvimento e na regulação 

de medicamentos (MA; LU, 2011). Consequente, as informações oriundas dessas pesquisas 

de genes com importância clínica, apontam para a individualização da terapia medicamentosa, 

otimização da resposta terapêutica e a prevenção de reações adversas, inclusive na terapia do 

TDAH com uso de MFD (JOENSEN; MEYER; AAGAARD, 2017). 

A farmacogenética do MFD tem vários genes envolvidos, principalmente em crianças 

e adolescentes. Uma variedade de genes com diferentes polimorfismos parece contribuir com 

a resposta terapêutica ao MFD, agindo em diversas frentes como em transportadores e 

receptores de dopamina (DAT1, DRD4) bem como no metabolismo do medicamento (CES1) 

(FROEHLICH et al., 2011). Reações adversas ao MFD tem sido estudadas em crianças e 
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adolescentes sob a ótica da variabilidade individual de genes diversos, onde os achados 

sugerem relação com sintomas como redução do apetite (DAT1, DRD4, CES1), irritabilidade 

(SNAP25 T1065G/T1069C, CES1), dor abdominal, insônia, dor de cabeça, tristeza (CES1) 

(JOENSEN; MEYER; AAGAARD, 2017). 

Quimicamente, o MFD tem dois centros quirais sendo uma mistura de quatro 

estereoisômeros, o (d,l)-treo-MFD e o (d,l)-eritro-MFD. O racemato (d,l)-treo-MFD age sobre 

o Sistema Nervoso Central e é utilizado no TDAH. É comercializado como mistura racêmica 

(50:50) de d-treo-(R,R)-MFD e l-treo-(S,S)-MFD (MARKOWITZ et al., 2008). Estudos 

reportam que metabolismo pré-sistêmico e o clearance do (d,l)-treo-MFD é um processo 

enantiosseletivo, resultando em concentrações plasmáticas maiores, meia vida mais longa, e 

uma maior atividade farmacológica do d-treo-MFD em relação ao l-treo-MFD, devido a 

eficiência do processo hidrolítico, exercida pela enzima Carboxilesterase 1, ser mais 

favorecida para o l-treo-MFD. A meia vida do rac- MFD é de 2-4 horas, com duração de ação 

de 3-5 horas. O maior caminho de metabolização leva ao ácido ritalínico, um produto inativo 

formado por desesterificação mediada pela enzima Carboxilesterase 1 - CES1 

(MARKOWITZ et al., 2008; DOPHEIDE et al., 2009). 

A resposta interindividual ao tratamento com MFD tem se mostrado variada, 

necessitando monitoramento estrito, e ajustes corriqueiros na prática clínica. Esse fato tem 

aumentado o interesse em preditores genéticos dos efeitos relacionados ao tratamento que 

auxiliem na diminuição de riscos, melhorar e predizer resposta ao fármaco. Froehlich e 

colaboradores (2011), observando aspectos farmacogenéticos, referiram que mutações em 

genes específicos de receptores a dopamina como DAT e DRD4 podem estar relacionadas a 

um aumento da resposta ao MFD. Essas variações na resposta terapêutica do metilfenidato 

podem estar envolvidas com o metabolismo estereosseletivo desse fármaco, onde enzimas 

como a Carboxilesterase 1 tem demonstrado atividade específica (SUN et al., 2004).  

 As carboxilesterases constituem uma classe de enzimas que hidrolisam compostos 

químicos contendo grupos funcionais como éster de ácido carboxílico, tioéster e amida, 

estando envolvidas no processo de detoxificação de vários medicamentos. Um estudo sobre os 

dois grupos de carboxilesterases humanas: CES1 e CES2, mostrou que essas enzimas são 

abundamente expressas no fígado, contudo a CES2 é predominantemente expressa no trato 

gastrintestinal. A expressão desses genes varia de acordo com a idade de seus portadores, 

sendo que o CES1 e CES2 mais expressos em adultos que crianças e em fetos. Outro ponto 

importante foi a extensa variabilidade interindividual na expressão dos genes CES1 e CES2, 

principalmente em fetos e crianças (YANG et al., 2009).  
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 Estudos farmacogenéticos envolvendo polimorfismos, nos variantes do gene da 

enzima de metabolização CES1, como o p.Gly143Glu e o p.Asp260fs, evidenciaram que tais 

mutações podem levar a um metabolismo deficitário, e à elevação das concentrações 

plasmáticas do MFD, o que pode prejudicar o paciente em seu tratamento, e propiciar o 

aparecimento de reações adversas. A frequência desses polimorfismos varia com a etnia na 

população, e pode influenciar na variabilidade da resposta ao tratamento (ZHU et al., 2008; 

NEMODA et al., 2009). Outro estudo realizado no intuito de avaliar uma técnica baseada na 

reação da polimerase em cadeia (PCR) para identificar o polimorfismo variante p.Gly143Glu 

do gene CES1 mostrou uma frequência de 1,8% na população local (SORIA et al., 2010) 

indicando o crescente interesse da comunidade científica mundial no assunto.  

 Pesquisas farmacogenéticas com variantes do gene CES1 e o metilfenidato podem 

dispor de informações importantes na predição para o desfecho clínico devido a 

metabolização variável por faixa etária, estando crianças mais vulneráveis aos efeitos e 

problemas relacionados aos fármacos pela menor expressão e larga variabilidade 

interindividual dessas enzimas de metabolização comparados a adultos, o que pode sugerir a 

necessidade de estudos para a individualização terapêutica baseado na presença dos genes 

CES1 e suas variantes. Não há na literatura, até o momento, estudos sobre estes variantes na 

população brasileira. 

A identificação e registro de problemas relacionados com medicamentos (PRM) faz 

parte da prática sistemática e documentada do acompanhamento farmacoterapêutico de 

pacientes no campo da Atenção Farmacêutica (IVAMA et al., 2002). Considera-se o PRM 

como um problema de saúde, relacionado ou suspeito de estar relacionado à farmacoterapia, 

que interfere nos resultados terapêuticos e na qualidade de vida do paciente. O PRM é real, 

quando manifestado ou, potencial, na possibilidade de sua ocorrência. Pode ser ocasionado 

por diferentes causas, tais como as relacionadas ao sistema de saúde, ao usuário e seus 

aspectos biológicos, psicológicos e sociais, às condutas dos profissionais de saúde e ao 

medicamento. A identificação de PRM segue os princípios de necessidade, efetividade e 

segurança, próprios da farmacoterapia (OPAS, 2002). 

Particularmente, considera-se que MFD pode se enquadrar como um fármaco de 

interesse para estudos envolvendo a vigilância pós-comercialização, visto que, normalmente, 

é prescrito por um período prolongado de tempo. Além disso, devido ao aumento da taxa de 

diagnóstico de TDAH nos últimos anos, a utilização desse medicamento aumentou 

consideravelmente (ORTEGA et al., 2010; ANVISA, 2012), expondo um maior número de 

pessoas a problemas relacionados a medicamentos potenciais e reais. Ainda, a avaliação da 
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resposta terapêutica ao tratamento com MFD, através de estudos clínicos e farmacogenéticos, 

é incipiente.  

Nesse sentido, o presente estudo traz uma possibilidade de uso concomitante de 

informações referentes à caracterização do perfil clínico, da resposta terapêutica e de eventos 

adversos, aliados a farmacogenética de crianças e adolescentes em tratamento com MFD. Tais 

aspectos podem funcionar como ferramentas para auxiliar no tratamento do TDAH nessa 

população, com ações de atenção farmacêutica, farmácia clínica com maior racionalidade, 

eficácia e segurança. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral: 

 

➢ Analisar o uso do metilfenidato na terapia do Déficit do Transtorno de Atenção com 

ou sem Hiperatividade (TDAH), em usuários de um Centro de Especialidade Médicas 

em Fortaleza-CE, quanto aos aspectos farmacoterapêuticos e farmacogenéticos, e a 

relação com a resposta terapêutica e possíveis reações adversas, a fim de prover 

subsídios para a otimização e a racionalização da terapia medicamentosa nessa 

população. 

 

2.2 Específicos: 

 

➢ Delinear o perfil socioeconômico, clínico e farmacoterapêutico dos pacientes/usuários 

com TDAH em terapia com metilfenidato; 

➢ Identificar e classificar os problemas relacionados ao metilfenidato, investigando 

aspectos relacionados à necessidade, efetividade e segurança; 

➢ Determinar o perfil farmacogenético quanto a presença de variantes do gene de 

metabolização da Carboxilesterase 1 (CES1) nos pacientes em monoterapia com 

metilfenidato. 

➢ Investigar a relação entre o perfil farmacogenético para os possíveis polimorfismos do 

gene CES1 e a resposta terapêutica e possíveis reações adversas nos pacientes com 

TDAH e em monoterapia para o fármaco em estudo. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Tipo de Estudo 

 

Trata-se de um estudo do tipo prospectivo, descritivo e analítico, realizado com 

pacientes com diagnóstico de TDAH, em tratamento com metilfenidato, por um período de 12 

meses, atendidos no Centro de Especialidades Médicas José de Alencar – CEMJA, no 

município de Fortaleza-CE, Brasil. Trata-se de uma unidade de saúde que oferece 

atendimentos clínicos de Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Gastrenterologia, Dermatologia, 

Cardiologia, Endocrinologia, Geriatria, Mastologia, Ortopedia, Reumatologia, Neurologia, 

Acupuntura, Fisioterapia, Nutrição e Serviço de Atenção Especializada (SAE), serviços de 

diagnóstico por imagem e farmácias, onde há dispensação gratuita de medicamentos.  

O Serviço de Farmácia do CEMJA desenvolvia o Programa de Atenção Farmacêutica 

para Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade, onde os pacientes cadastrados 

recebiam o medicamento mediante apresentação de prescrição médica, após consulta com 

neuropediatra da instituição, bem como após avaliação clínica de uma farmacêutica.  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, da Universidade Federal do 

Ceará, sob nº 410.208/2013. Foi solicitada a autorização da direção do centro de 

especialidades para a realização da pesquisa. Todos os participantes e seus responsáveis foram 

convidados a assinar o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), após serem 

devidamente informados sobre a pesquisa. 

 

3.2 População e Amostra do Estudo 

 

A população estudada foi constituída de crianças e adolescentes, com diagnóstico de 

TDAH, e em mais de um mês sob terapia com MFD, estando cadastradas no CEMJA, no 

período de dezembro 2013 a novembro 2014.  

 

3.3 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos na pesquisa indivíduos com Déficit de Atenção com ou sem 

Hiperatividade (TDAH), com idade entre 6 e 17 anos, de ambos os sexos e independente do 
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tempo de diagnóstico, em mais de um mês sob terapia com MFD, estando cadastradas no 

CEMJA, no período do estudo. 

 

3.4 Critérios de exclusão 

 

O não comparecimento do cuidador e do seu paciente ao local de estudo por dois 

meses consecutivos ou por três consultas consecutivas. 

 

3.5 Coleta de dados 

 

O principal instrumento da coleta de dados foi o formulário estruturado, Ficha de 

Acompanhamento Farmacoterapêutico (APENDICE A). O formulário caracterizou-se por 

uma série de questões relacionadas ao perfil sociodemográfico (por exemplo: idade, 

escolaridade) e clínico (hábitos de vida, histórico de alergia, perfil farmacoepidemiológico, 

reações adversas). As coletas dos dados foram feitas através consulta do prontuário dos 

pacientes, conversa com pacientes e cuidadores, e por contato com a médica do centro de 

especialidades responsável pelo referenciamento e contra referenciamento dos pacientes ao 

serviço de Farmácia/Programa de Atenção Farmacêutica. 

 

3.6 Perfil dos Pacientes e Análise de Problemas Relacionados a Medicamentos (PRM) 

 

Os pacientes atendidos no CEMJA foram acompanhados conforme o método DADER 

que consiste num método clínico de acompanhamento de pacientes do tipo follow-up, 

envolvendo as seguintes etapas: 1. oferecimento do serviço; 2. entrevista inicial; 3. estado de 

situação; 4. fase de estudo; 5. avaliação global; 6. intervenção farmacêutica e, 7. avaliação dos 

resultados   (MACHUCA et al., 2003).  

Um formulário foi utilizado para a coleta dos dados referentes ao perfil clínico dos 

pacientes em uso de MFD, além daqueles referentes ao tipo de transtorno do déficit de 

atenção diagnosticado a partir de informações oriundas do próprio paciente, do cuidador e de 

informações presentes nos prontuários. Dados referentes à apresentação do fármaco, dose 

total diária, posologia, tempo de uso, peso e idade foram coletados através deste instrumento. 

Tais informações subsidiaram as análises como uso racional relativo à dose quanto ao peso do 

paciente e ao esquema posológico.  
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Os PRM foram classificados conforme o Segundo Consenso de Granada (COMITÉ 

DE CONSENSO, 2002), que envolve três grandes categorias, a saber: a) Necessidade - PRM 

1, onde o paciente tem um problema de saúde por não utilizar o medicamento que necessita; 

PRM 2, onde o paciente tem um problema de saúde por utilizar um medicamento que não 

necessita; b) Efetividade - PRM 3, onde o paciente tem um problema de saúde por uma 

inefetividade não-quantitativa do medicamento; PRM 4, onde o paciente tem um problema de 

saúde por uma inefetividade quantitativa do medicamento e, c) Segurança - PRM 5, onde o 

paciente tem um problema de saúde por uma insegurança não quantitativa do medicamento; 

PRM 6, onde o paciente tem um problema de saúde por uma insegurança quantitativa do 

medicamento. Também, os PRM foram expressos como sendo reais ou potenciais, com base 

na sua ocorrência de fato ou não.  Por sua vez, a avaliação da adesão e incidência de reações 

adversas foi feita por meio de entrevista com os pacientes, além da busca de informações em 

prontuários, com o médico e farmacêutico que prestavam atendimento a esses pacientes. 

Para os dez participantes do estudo farmacogenético, a resposta terapêutica ao MFD 

foi avaliada, também, através de uma Escala de Conners aplicada para os pais (versão 

abreviada), com o intuito de, através da identificação e análise da percepção dos 

pais/cuidadores dos pacientes, ser possível avaliar aspectos relacionados à diminuição do 

déficit de atenção e/ou hiperatividade e impulsividade.    

 

3.7 Preparo das Amostras Biológicas para o Estudo Farmacogenético 

 

 De cada criança/adolescente, sob uso de MFD, foi coletado 2 ml de sangue total, no  

momento do retorno para uma das consultas mensais. Essas amostras de sangue foram 

acondicionadas em tubos heparinizados, a -4ºC, devidamente identificados. 

 A extração do DNA, a partir do sangue total, foi realizada, em duplicata, utilizando 

solução 10% Chelex 100, conforme protocolo a seguir: 1,6 ul de sangue total de cada 

paciente foi transferido para tubos de plásticos de 2 mL, acrescidos de 1 ml de água ultrapura. 

A mistura foi homogeneizada por 10 minutos em vortex, seguida de repouso por mais 10 

minutos, e centrifugada em 14000 rpm, por 3 minutos, em centrífuga CT1500 (Center), 

sendo o sobrenadante desprezado. O processo foi repetido. A cada tubo foi adicionado 250 ul 

de solução 10% Chelex 100 e, após a homogeneização em vortex por 3 minutos, a mistura 

foi submetida a banho-maria a 55ºC por 20 minutos. Após retirado do banho, foi 

homogeneizado em vortex por 3 minutos, e submetido a novo aquecimento em água a 100ºC, 
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por 8 minutos. Ao término, o tubo foi homogeneizado, centrifugado e o sobrenadante 

transferido para novo tubo plástico de 2 mL, sendo acondicionado a -20ºC. 

 

3.8 Genotipagem variantes gene CES1 

 

 Os ensaios de genotipagem foram feitos em duplicatas, a partir de uma amostra de 

DNA de cada paciente, para os dois variantes do gene CES1, o p.Gly143Glu e o p.Asp260fs, 

seguindo os protocolos descritos por Zhu (2008).  As sondas e primers estão descritos na 

TABELA 8. As amplificações por PCR em tempo real foram realizadas com 10ul mix 

contendo 5ng de DNA genômico, 900nM de cada primer,  200nM de cada sonda, e 5ul de 2X 

TaqMan Universal PCR Master Mix (Applied Biosystems, USA). Os parâmetros de cada 

ciclo foram: 95ºC por 10 minutos, 50 ciclos de 92ºC por 15 segundos e 60ºC por 1 minuto.  A 

detecção, em tempo real, por fluorescência, dos genótipos em estudo foi realizada por 

programa 7500 software v2.3 (7500 Fast Real-Time PCR Systems, Applied Biosytems, 

USA), usando os parâmetros de intensidade de fluorescência de FAM e VIC (TABELA 1). 

 

 

  TABELA 1.  Descrição da Sequência de Primers e Sondas para PCR em Tempo Real 

PRIMERS SEQUENCIAS 

p.Gly143Glu forward 5’-CCCAGGTGATGGTGTGGAT-3’ 

p.Gly143Glu reverse 5’-GCCAGCCCATCATAGGTTGA-3’ 

p.Asp260fs forward 5’-TGGCCCTCACTTCTGTTCTG-3’ 

p.Asp260fs reverse 5’-CCAGCCGGAGACCTACCT-3’ 

  

SONDAS SEQUENCIAS 

p.Gly143Glu Vic labeled 5’-CCATCAGCCCCCCTC-3’ 

p.Gly143Glu Fam labeled 5’-CCATCAGCTCCCCTC-3’ 

p.Asp260fs Vic labeled 5’-AAAGGTGATGTCAAGCC-3’ 

p.Asp260fs Fam labeled 5’-AAAGGTGAGTCAAGCC-3’ 

 

Fonte: ZHU et al., 2008. 
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3.9 Aspectos éticos 

 

Em relação aos aspectos éticos, a pesquisa foi realizada de acordo com as diretrizes e 

normas regulamentadoras envolvendo seres humanos (Resolução nº 466/12), sendo aprovada 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará – CEP/UFC, cujo 

número de CAAE 13460713.5.0000.5054 e parecer nº 401.208 aprovado em 22/08/2013. 

Autorização da direção do Centro de Especialidades Médicas José de Alencar foi 

cedida após assinatura do Termo de Anuência (APENDICE B). Todos os responsáveis pelas 

crianças e adolescentes participantes foram convidados a assinar o Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido – TCLE (APENDICE A), bem como estes menores também foram 

convidados a assinar o Termo de Assentimento (APENDICE B), após serem devidamente 

informados e esclarecidos sobre a pesquisa. 

 

3.10 Análise dos dados 

 

A análise dos resultados foi realizada utilizando o programa Epi Info 3.5.2. De acordo 

com o estudo das variáveis, os dados foram analisados de modo descritivo, e apresentados 

através de percentuais e proporções em tabelas. 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os pacientes que participaram da pesquisa faziam parte do Programa de Atenção 

Farmacêutica aos pacientes com TDAH e usuários de MFD, cadastrados e atendidos no 

serviço de Farmácia do CEMJA. Inicialmente, estavam inclusos 55 pacientes, no entanto, 

contabilizou-se apenas 51 destes, pois quatro deles foram excluídos por não comparecerem a 

três visitas consecutivas requeridas para o acompanhamento. Estes 51 pacientes foram 

avaliados quanto ao perfil socioeconômico, clínico e farmacoterapêutico. Desta amostra final, 

37 pacientes, que possuíam as escalas com dados clínicos devidamente preenchidos, foram 

avaliados quanto ao perfil de TDAH e comorbidades. Destes 37 pacientes somente 28 

estavam sendo tratados em monoterapia com MFD. Dos pacientes em monoterapia, somente 

10 destes concordaram em participar do estudo farmacogenético. 

 



35 

 

4.1 Perfil socioeconômico dos pacientes  

 

Dos 51 pacientes analisados, foi observada uma predominância do sexo masculino no 

estudo, com 86,27 % (n=44). Nesse particular aspecto, é importante relatar que vários estudos 

também referem a prevalência de TDAH no gênero masculino (ROHDE, 2000; ROHDE; 

HALPERN, 2004). 

Com relação ao perfil socioeconômico dos familiares, 31,37 % das famílias possuíam 

renda de até um salário mínimo e 41,18 % de um a dois salários mínimos e apenas 11,76 % 

das famílias a renda ficava entre dois e três salários mínimos. 5,88 e 3,92 % das famílias 

apresentaram renda de três a quatro salários e de mais de quatro salários mínimos, 

respectivamente. Três cuidadores (5,88 %) não informaram a renda. Em estudo sobre 

Prescrições de Metilfenidato na Rede Pública do Município de Ipatinga (Minas Gerais, 

Brasil), observou que 50% dos usuários com renda mensal de um salário mínimo (GOMES et 

al., 2015).  

Porém, observa-se uma discordância na literatura, onde Cox e colaboradores (2001) 

afirmam haver um maior número de prescrições em regiões de maior poder econômico. 

Contudo, é importante ressaltar que os pacientes em estudo são usuários do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e, segundo estudos de Novais e Martins (2010), a maioria dos pacientes usuários 

do SUS é de baixo poder econômico comparado aos que usam os planos privados.  

 

4.2 Perfil clínico e farmacoterapêutico dos pacientes  

 

Quanto ao perfil clínico e farmacoterapêutico dos pacientes (n=51), constatou-se que, 

em relação ao tempo de diagnóstico, 35,29 % (n=18) estavam com até seis meses de 

tratamento,  21,57 % (n=11) com até um ano em uso do medicamento, 13,73 % (n=7) com 

diagnóstico estabelecido entre 1 a 2 anos, 15,68 % (n=8) com mais de dois anos de tratamento 

da doença com metilfenidato e 13,73 % (n=7) não responderam (TABELA 2). Apesar de o 

estudo mostrar que a maioria dos pacientes apresentou diagnóstico inferior a um ano e a taxa 

de TDAH reduzir com o aumento da idade, pelo menos metade das crianças com o transtorno 

têm sintomas incapacitantes que persistem na fase adulta (BIEDERMAN et al., 2005). 
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TABELA 2. Distribuição da população estudada (n = 51) de acordo com as variáveis 

sexo e tempo de diagnóstico (percentual) na UCF CEMJA. 

Variável n (%) 

Sexo 

  Masculino 

  Feminino 

 

44 (86,27) 

7 (13,73) 

Tempo de Diagnóstico e Tratamento 

   1 a 6 meses 

   6 meses a 1 ano 

   1 a 2 anos 

   Mais de 2 anos 

   Não responderam 

 

18 (35,29) 

11 (21,57) 

7 (13,73) 

8 (15,68) 

7 (13,73) 

Fonte: próprio autor. 

 

Com relação aos medicamentos utilizados, 28 pacientes (54,9%) estavam em 

monoterapia com MFD, sendo que destes, 16 indivíduos utilizavam somente a Ritalina LA 

20 mg, e outros 12 pacientes usavam Ritalina LA 20 mg e também Ritalina 10 mg, 

caracterizando um ajuste de dose. Um total de 23 pacientes (45,1%) estava em politerapia 

(utilizavam dois, três e até quatro medicamentos). Esses medicamentos possivelmente são 

associados ao tratamento com o objetivo de atingir a resposta clínica desejada, para reduzir as 

reações adversas como ansiedade, levando à adição de antipsicóticos como a Risperidona, ou 

em decorrência da presença de comorbidades, que tem significativa prevalência.  

O uso de anticonvulsivantes estava presente em sete (13,72%) dos tratamentos 

avaliados e faziam parte do tratamento desde o início do acompanhamento. O uso de 

antipsicóticos (Risperidona) foi observado em quatro pacientes (7,84 %), uma vez que foram 

constatados episódios de agressividade e nervosismo, ou episódios de insônia, que são reações 

comuns do metilfenidato (GPUIM, 2012; MACHADO, 2015). Estes medicamentos 

antipsicóticos tem sido utilizados junto com metilfenidato quando da presença de 

agressividade e nervosismo e sintomas opositores nas crianças e adolescentes com TDAH, 

apesar de ainda necessitarem melhores estudos sobre para essa associação (HOOD et al., 

2015).  

 Nos casos em que foram utilizados antidepressivos (6 pacientes; 11,76 %), os tais 

fármacos foram a Desvenlaflaxina e Sertralina, os quais possuem o mesmo mecanismo de 

ação da Venlafaxina, que é segunda linha de tratamento para TDAH, e indicado em casos de 

comorbidades como depressão e ansiedade. Além desses, foi observado, também, o uso de 

antidepressivos tricíclicos (em dois casos), embora não seja comum o uso de antidepressivos 
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tricíclicos no tratamento para TDAH (PALOMINO et al., 2013). Ainda, o fármaco 

Aripiprazol indicado como tratamento para Transtorno do Humor Bipolar (THB)  foi prescrito 

para dois pacientes (3,92%). Cerca de cinco (9,8%) pacientes relataram de utilização de 

outros grupos farmacológicos e medicamentos (anti-hipertensivos, lítio, hipoglicemiantes, 

cloridrato de oxibutirina, levotiroxina sódica). 

 

4.3 Perfil dos pacientes quanto à doença (TDAH) e comorbidades  

 

 

O transtorno do déficit de atenção/hiperatividade pode ser classificado em três tipos: 

predominantemente desatento, predominantemente hiperativo-impulsivo e, combinado 

(FONTANA et al., 2007). Assim, no nosso estudo, para a avaliação do perfil da doença 

TDAH e das comorbidades, foram avaliados 37 pacientes com fichas completas, observando-

se os subtipos de TDAH:  desatentos  (n=10; 27,02%), hiperativos-impulsivo (n=6;16,22 %), 

e combinado (n=21; 56,76 %).  Este perfil era esperado, pois embora muitos indivíduos 

tenham tanto sintomas de desatenção quanto de hiperatividade, um padrão pode ser 

predominante sobre o outro. A hiperatividade é mais prevalente no gênero masculino, já o 

gênero feminino apresenta, predominantemente, a forma desatenta da doença (BRATS, 2014).  

Um estudo conduzido por Greenhill e colaboradores (2006) demonstraram que 

crianças em idade escolar primária apresentam subtipos desatento e combinado, já as crianças 

um pouco mais velhas e adolescentes mostram o subtipo predominantemente desatento. No 

geral, os níveis de sintomas de hiperatividade e impulsividade decrescem com a idade. 

Considerando as comorbidades relatadas na avaliação dos 37 pacientes, verificou-se 

que 12 (32,44 %) pacientes apresentaram Transtorno Opositor Desafiador (TOD), dois 

pacientes (5,40 %) estavam em tratamento para Transtorno de Humor Bipolar (THB), um 

paciente (2,7 %), relatou bulimia, ansiedade/depressão, dois pacientes (5,40%) relataram 

outras comorbidades que não estão entre os transtornos neuropsiquiátricos (hipotireoidismo e 

bexiga neurogênica reflexa) (TABELA 3).  

A prevalência de comorbidades no estudo de 48,65 % demonstra a tendência de que 

crianças com TDAH podem apresentar outras comorbidades, como depressão, ansiedade, 

transtorno de conduta e abuso de substâncias. A prevalência destas condições em crianças 

com TDAH varia de 15 a 30 % (ROHDE; HALPERN, 2004; DOBIE et al., 2012). Assim, o 
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diagnóstico de TDAH deve ser excluído se os sintomas forem melhor explicados por outro 

transtorno mental (AMERICAN PSYCHIATRY ASSOCIATION, 2000). 

No entanto, estudos confirmam que mais de 70% dos pacientes apresentam 

comorbidades (SOUSA et al., 2004). Essa discrepância entre os dados obtidos comparados ao 

estudo citado ocorre tendo em vista a limitação de faixa etária que foi estipulado para o 

presente estudo como também a dificuldade e tempo necessários para diagnosticar doenças 

psiquiátricas. Estudos apontam que a comorbidade com transtornos disruptivos do 

comportamento (TP e TOD) é extremamente alta, em torno de 30 a 50 % (ROHDE et al., 

2000). Estudos confirmam que quando TDAH está associado a outros transtornos 

psiquiátricos, como os transtornos do humor, transtornos de aprendizagem, transtornos de 

conduta ou desafiador opositivo, observa-se maior frequência de problemas relacionados ao 

consumo de substâncias psicoativas (POSSA et al., 2005). 

 

TABELA 3. Perfil de TDAH e comorbidades dos pacientes (n=37) atendidos no Centro de 

Especialidades Médicas – CEMJA  

Variável n (%) 

TDAH- Subtipos  

   Desatento 

   Hiperativo 

   Combinado 

 

10 (27,02) 

6 (16,22) 

21 (56,76) 

Comorbidades 

   TOD 

   Bulimia 

   Ansiedade/Depressão 

   THB 

   Outras 

 

12 (32,44) 

1 (2,7) 

1 (2,7) 

2 (5,40) 

2 (5,40)  

TDAH: Transtorno de Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade; TOD: Transtorno Opositor Desafiador; 

THB: Transtorno de Humor Bipolar 

Fonte: Próprio autor 

 

 

4.4 Perfil de doenças nas famílias dos pacientes  

 

TDAH tem uma hereditariedade de cerca de 30-35% entre pais e filhos segundo 

alguns estudos, ou seja, crianças com TDAH tem grande chance de terem pais com o mesmo 

transtorno (FRANKE et al., 2012), bem como outras comorbidades em 70% das crianças com 

tal transtorno (ROHDE; HALPERN, 2004; DOBIE et al., 2012). 
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 Com relação às doenças na família informadas pelos cuidadores de todos os pacientes 

cadastrados ativos (n=51) no programa de Atenção Farmacêutica do CEMJA, 46 pacientes 

(90,20%) apresentaram histórico de alguma doença (cardiovascular, metabólica, psiquiátrica, 

...) relevante para o estudo entre os familiares. A análise das doenças relatadas nas famílias 

revelou os seguintes dados: TDAH estava presente em três (5,88%) famílias, acidente 

vascular cerebral em uma (1,96%) família, e Esquizofrenia em uma (1,96%) família, 18 

famílias (35,29%) tinham relatado depressão entre seus membros, 35 famílias (68,63%) com 

hipertensão, 16 (31,37%) com cardiopatias, e 8 com disfunção tireoidiana. Para THB e TOD 

cerca de 7 famílias apresentaram cada uma dessa alterações (13,73%), sendo que para 

Transtorno de Personalidade (TP) 5 famílias tiveram esse relato (9,80%) (GRÁFICO 1).  

Nenhuma família analisada relatou histórico de síndrome de Touret. 

Percebeu-se que das 46 famílias analisadas, 34 (73,91%) relataram histórico de pelo 

menos uma doença em saúde (depressão, THB, TDAH, Transtorno de Personalidade e 

Esquizofrenia) o que corrobora com a literatura onde a alta hereditariedade para doenças em 

saúde mental como o TDAH (FRANKE et al., 2012; LARSSON et al., 2014). Salienta-se que 

algumas famílias apresentaram mais de uma doença concomitantemente, com sobreposição de 

dados. Tal fato não foi objeto de análise mais aprofundada.  

 

 

GRÁFICO 1. Perfil de doenças nas famílias dos pacientes avaliados (n=51) CEMJA 

 

NS: Não sabe.  NR: Não respondeu. 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

18

35

16

8 7 5 5

26

11

30

38

46

33 35

2 0 0 0
6 6

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Sim

Não

NS/NR



40 

 

4.5 Perfil socioeconômico e convívio familiar dos pacientes 

 

Os cuidadores foram inquiridos sobre questões socioeconômicas e de convívio 

familiar com os pacientes com TDAH. No que diz respeito ao ambiente familiar prevaleceu 

que 36 (70,59%) pacientes moram com a família de origem e nove (17,65%) moram com a 

família pós-divórcio. Com relação ao relacionamento familiar entre pacientes e cuidadores, 

verificou-se que a maioria dos cuidadores (62,75%) considerou o relacionamento bom, sendo 

que 31,37% dos cuidadores classificaram como regular (TABELA 4). 

 

 

TABELA 4. Dados socioeconômicos e relacionamento familiar (n=51). 

Variável  n (%) 

Com quem mora o paciente 

   Família de origem 

   Família pós-divórcio 

   Apenas um dos pais 

   Parentes 

   Amigos 

   Sem residência fixa 

   Outros 

 

36 (70,59) 

9 (17,65) 

4 (7,84) 

1 (1,96) 

- 

- 

1 (1,96) 

Relacionamento Familiar 

   Ótimo 

   Bom 

   Regular 

   Ruim 

 

3 (5,88) 

32 (62,75) 

16 (31,37) 

- 

Número de moradores 

   2 

   3 

   4 

   5 OU MAIS 

   NS/NR 

 

6 (11,76) 

16 (31,37) 

17 (33,34) 

5 (9,8) 

7 (13,72) 

NS: Não sabe.  NR: Não respondeu. 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

No que diz respeito à renda familiar, o mais prevalente foram famílias com renda de 

até um salário mínimo (31,37%), seguidos daquelas 21 (41,18%) de um a dois salários 

mínimos. Apenas para seis famílias (11,76%) a renda fica entre dois e três salários mínimos, 

três (5,88%) apresentam renda de três a quatro salários mínimos e duas (3,92%) famílias com 

mais de quatro salários respectivamente. Três cuidadores (5,88%) não informaram a renda.  
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Em relação ao ambiente familiar, a maioria vive com suas famílias de origem ou 

famílias pós-divórcio, trinta e seis (70,59%) e nove (17,65%) respectivamente. Com relação 

aos demais participantes, quatro (7,84%) moram com apenas um dos pais, um (1,96%) mora 

com um parente, nesse caso avós paternos e um (1,96%) é filho adotivo. Segundo Pires e 

colaboradores (2012), em seu estudo sobre ambiente familiar e transtorno de deficit de 

atenção e hiperatividade, observou que 53,3% das crianças viviam com ambos os pais. 

A maioria dos cuidadores descreveu o relacionamento entre o paciente e seus 

familiares como bom em 32 famílias (62,75%) ou regular em 16 famílias (31,37%). No 

entanto, por vezes durante as entrevistas foram relatados episódios de desobediência ou 

agressividade como reflexo da separação dos pais, por exemplo. Outros estudos apontam que 

esses componentes podem estar relacionados aos transtornos psicológicos e ao TDAH, brigas 

conjugais severas entre os pais/ responsáveis possuem considerável relevância (SANDBERG, 

2002). 

Com relação ao perfil socioeconômico dos familiares, observou-se que 21 famílias 

(31,37%) tinham renda de até um salário mínimo e 21 (41,18%) renda familiar de até 2 

salários mínimos. Em estudo sobre Prescrições de Metilfenidato na Rede Pública do 

Município de Ipatinga–MG, observou que 50% dos usuários com renda mensal de um salário 

mínimo (GOMES et al., 2015). Porém, observa-se uma discordância na literatura. Cox et al. 

(2001), afirma um maior número de prescrições em regiões de maior poder econômico. 

Contudo, é importante ressaltar que os pacientes em estudo são usuários do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e, segundo estudos de Novais e Martins (2010), a maioria dos pacientes usuários 

do SUS é de baixo poder econômico comparado aos que usam os planos privados.  

Famílias com dificuldades financeiras têm mais problemas no fornecimento de 

vestuário, aluguel/hipoteca, alimentos e/ou as coisas para o estudo da criança, esta condição 

socioeconômica é um indicador que foi associado com o maior aumento da probabilidade de 

TDAH (RUSSEL et al., 2015). 

Quanto ao número de moradores no domicílio, a maioria tinha três 16 (31,37%) ou 

quatro moradores 17 (33,34%). Perfil semelhante ao descrito por Pires e colaboradores 

(2012), que destacou a precária condição socioeconômica, caracterizada por elevado número 

de pessoas por domicílio, em média 4,7 pessoas. Já em um estudo realizado por Gomes e 

outros pesquisadores (2015) cerca de 43,8% dos pacientes com TDAH residem com duas 

pessoas, sendo quatro, o número máximo pessoas na mesma residência nesse estudo. Os 

resultados encontrados são divergentes e faltam esclarecimentos sobre a relação entre o 

tamanho da família e o consumo de medicamentos. 
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Familiares com menos componentes podem ter a inquietação das crianças destacada 

segundo as preocupações dos pais. No entanto, ressalva-se uma mudança no perfil das 

famílias brasileiras que se apresentam gradativamente com menor número de pessoas, o que 

nos leva a discutir se esse achado é relevante quando se trata do TDAH ou se apenas reflete a 

realidade das famílias no atual momento (GOMES et al., 2015). 

 

 

4.6 Perfil sociodemográfico dos cuidadores 

 

Em relação ao perfil dos cuidadores, a maioria (92,16%) era do sexo feminino. As 

faixas etárias mais populosas eram (41,17%) entre 30-40 anos e (35,29%) entre 41-50 anos. 

Casados correspondiam a 47,06% e divorciados a 25,49% (TABELA 5). Quanto à 

escolaridade dos cuidadores, a maior parte (39,22%) correspondia a pessoas com baixo nível 

de escolaridade, havendo 11 (21,57%) cuidadores que não concluíram o primeiro grau e 9 

(17,65%) analfabetos. Dado semelhante ao encontrado por Pires e outros pesquisadores 

(2012) quando demonstraram que a escolaridade dos pais tem impacto na prevalência do 

transtorno, onde crianças de pais com até o ensino fundamental incompleto apresentavam uma 

maior prevalência (37,8%) de TDAH do que aquelas com pais com maior escolaridade. 

Cerca de 84% dos cuidadores eram pais ou avós do paciente com TDAH corroborando 

achados de outros pesquisadores que os pais são a família parental mais frequente, entretanto 

tal fato levanta novamente o questionamento de boa convivência entre os familiares, 

principalmente entre os pais (SANDBERG, 2002; PIRES et al., 2012). Além disso, esse dado 

pode influenciar, sendo considerado um viés importante, na percepção da qualidade do 

convívio familiar. 
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TABELA 5. Perfil sociodemográfico dos cuidadores (n=51) 

PERFIL DOS CUIDADORES n(%) 

Sexo 

  Masculino 

  Feminino 

 

4 (7,84) 

47 (92,16) 

Idade 

   20-30 anos 

   31- 40 anos 

   41-50 anos 

   51 ou mais 

   NS/NR 

 

2 (3,92) 

21 (41,17) 

18 (35,29) 

6 (11,76) 

4 (7,84) 

Escolaridade 

   Analfabeto 

   Ensino Fundamental incompleto 

   Ensino Fundamental completo 

   Ensino Médio incompleto 

   Ensino Médio completo 

   Ensino Superior completo 

   NS/NR 

 

9 (17,64) 

11 (21,57) 

4 (7,84) 

16 (31,37) 

- 

7 (13,72) 

4 (7,84) 

Grau de parentesco 

Pais 

Tio 

Avós 

Outros 

NS/NR 

 

36 (70,59) 

2 (3,92) 

7 (13,72) 

- 

6 (11,76) 

NS: Não sabe.  NR: Não respondeu. 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

4.7 Tratamento medicamentoso dos pacientes com TDAH 

 

A farmacoterapia do TDAH se limita ao uso de estimulantes como o metilfenidato e 

outros medicamentos como tratamento de segunda linha como: atomexetina, bupropriona, 

venlafaxina, clonidina, imipramina e nortriptilina (NICE, 2009; MULLAS, 2012). Os dados 

relativos ao tratamento medicamentoso no presente estudo demostraram que 16 (31,37%) 

pacientes estavam em monoterapia, 25 (49,01%) utilizavam dois medicamentos, 6 (11,76%) 

utilizavam três medicamentos e 4 (7,84%) utilizavam mais de quatro medicamentos 

(TABELA 5). Assim, a politerapia estava presente na maioria (60,77%) dos tratamentos além 

da Ritalina LA 20mg. Esses achados com outros estudos onde há prevalência de politerapia e 

os antidepressivos é a classe de medicamentos mais associada ao metilfenidato (LOPES, 

2016). 
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Esses medicamentos possivelmente são associados ao tratamento para atingir a 

resposta clínica desejada, o que induz o clínico a elevar a dose de metilfenidato no tratamento 

associando Ritalina LA 20mg e Ritalina 10mg, por exemplo. Pode-se ainda verificar 

associações em decorrência de comorbidades, que tem significativa prevalência (POSSA et 

al., 2005). Em outros casos pode haver associação por conta de reações adversas como 

ansiedade ou nervosismo, levando à adição de antipsicóticos como a Risperidona 

(BIEDERMAN et al., 2008)  

Quanto à mudança de tratamento os dados que 35 (68,63%) dos pacientes tiveram seus 

tratamentos alterados, sendo os motivos mais prevalentes foram: 12 (23,53 %) por associação 

com outros medicamentos, 10 (19,61%) por aumento da dose e 7 (13,73%) por parada brusca. 

Outros motivos informados foram desmame e interrupção do tratamento (TABELA 6).  

Na descrição dos medicamentos utilizados pelos participantes do estudo constam 

estarem associados com a Ritalina LA 20mg, seja após mudança na farmacoterapia ou de 

utilização anterior ao início do acompanhamento. Após análise dos dados, foi observado que 

12 (23,53%) utilizavam também Ritalina 10mg, caracterizando um ajuste de dose. O uso de 

anticonvulsivantes estava presente em sete (13,72%) dos tratamentos avaliados. Tais 

medicamentos fazem parte do tratamento dos participantes desde o início do 

acompanhamento farmacêutico. O uso de antipsicóticos (Risperidona) esteve presente em 

quatro (7,84%) pacientes. O uso desse medicamento foi introduzido após serem observados 

episódios de agressividade e nervosismo ou após episódios de insônia, reações comuns do 

metilfenidato, o que se assemelha a outros estudos (BIEDERMAN et al., 2008; GPUIM, 

2012; MACHADO, 2015; HOOD et al., 2015). 

Nos casos em que foram utilizados antidepressivos (11,76%), como Desvenlaflaxina e 

Sertralina, sendo que esses medicamentos possuem o mesmo mecanismo de ação da 

Venlafaxina que é segunda linha de tratamento para TDAH, indicados em casos de 

comorbidades como depressão e ansiedade, além do uso de antidepressivos tricíclicos em dois 

casos, embora não seja comum o uso de antidepressivos tricíclicos no tratamento para TDAH 

(PALOMINO et al., 2013). Em dois (3,92%) pacientes, o aripiprazol (antipsicótico atípico) 

esteve indicado como tratamento para THB, onde tais achados assemelham-se com outros 

estudos quanto ao uso para o THB, mas não para o TDAH, entretanto esses revelam o 

aumento de eventos indesejados como dor de cabeça e sedação (FINDLING et al., 2008); 

GHANIZADEH, 2013). Houveram cinco relatos (9,8%) de utilização de outros 

medicamentos, dentre eles: anti-hipertensivo, hipoglicemiante, lítio, cloridrato de oxibutirina, 

levotiroxina sódica. Todos utilizados para tratar os problemas de saúde comumente prescritos.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ghanizadeh%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24141455
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Charach e outros pesquisadores (2011) conduziram estudo de revisão sistemática onde 

as intervenções farmacológicas relatadas nesta revisão incluem: 1. Psicoestimulantes 

(metilfenidato – MFD, Dextroanfetamina, Misto de sais de anfetamina); 2. Noradrenalina, 

inibidor seletivo da recaptação (Atomexetina); 3. Agonista alpha-2 (Guanfacina de liberação 

prolongada). Os dados de nosso estudo também assemelham-se ao um estudo norte americano 

em crianças e adolescentes com TDAH e em tratamento medicamentoso, onde o medicamento 

mais utilizado foi o metilfenidato, sendo que 30,7% dos pacientes receberam medicamento 

para TDAH e para transtorno de comportamento, perfazendo um total de 84,8% de pacientes 

que utilizaram medicamentos com ação no sistema nervoso central, confirmando uma 

importante prevalência de comorbidades em saúde mental nos pacientes que tem TDAH 

(VISSER et al., 2015). 

A mudança no tratamento ocorreu em 68,63% dos participantes. Destacam-se o 

aumento da dose do metilfenidato, 10 casos (19,61%), interrupção do tratamento em quatro 

(7,84%) pacientes, sendo que em dois casos ocorreram interrupção porque os pacientes 

completaram 18 anos, pois segundo avaliação clínica médica não há garantia de eficácia do 

tratamento, e dois casos em virtude da inefetividade do tratamento. Associação com outros 

medicamentos ocorreu em 12 pacientes (23,53%) e parada brusca em sete (13,73%) pacientes 

devido à dificuldade de acesso ao medicamento.  

Vale salientar que informações na bula para profissionais de saúde da Ritalina 

(medicamentos de referência para metilfenidato) afirmam que o uso em pacientes adultos com 

TDAH deve ser uma decisão médica após avaliação completa da gravidade e cronicidade dos 

sintomas e seu impacto sobre a rotina do paciente, inclusive citando que sintomas do TDAH 

como hiperatividade podem diminuir o aumento da idade sendo devido a adaptação, 

neurodesenvolvimento e automedicação (RITALINA, 2015). Entretanto, estudos mostram que 

o MFD pode ser usado em adultos dado efeitos similares em crianças e que podem promover 

qualidade de vida nessa população (BOLEA-ALAMAÑAC et al., 2014). Tais informações 

podem subsidiar a tomada de decisão médica e a orientação farmacêutica aos prescritores, 

cuidadores e pacientes. 

O tratamento na psiquiatria, na sua maioria, depende da avaliação risco/benefício feita 

pelo prescritor visto que grande parte dos medicamentos utilizados podem causar reações 

adversas e interagir com outros medicamentos da terapia dificultando o manejo e 

potencializando riscos para o paciente, que podem convergir para problemas relacionados a 

medicamentos. 
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TABELA 6: Tratamento medicamentoso dos pacientes com TDAH (n=51)  CEMJA 

Variável n (%) 

Terapia 

   1 medicamento 

   2 medicamentos 

   3 medicamentos 

   4 ou mais 

 

16 (31,37) 

25 (49,01) 

6 (11,76) 

4 (7,84) 

Mudança no Tratamento 

   Desmame 

   Aumento da dose  

   Interrupção do tratamento 

   Associação com outros medicamentos 

   Parada Brusca 

35 (68,63) 

2 (3,92) 

10 (19,61) 

4 (7,84) 

12 (23,53) 

7 (13,73) 

Fonte: Próprio autor.  

 

Ao analisar a politerapia, pode-se observar uma variedade de medicamentos. 

Utilizando o critério de uso de metilfenidato por paciente com TDAH em apresentação mais 

usual na unidade de saúde que foi Ritalina 20mg LA, os resultados mostram que 12 

(23,53%) utilizavam também Ritalina 10mg, 7 (13,72%) utilizavam anticonvulsivantes, 4 

(7,84%) utilizavam antipsicóticos, 6 (11,76%) antidepressivos, 2 (3,92%) aripiprazol e 5 

(9,8%) pacientes utilizavam outros medicamentos, são eles: anti-hipertensivo, lítio, 

hipoglicemiante, cloridrato de oxibutirina, levotiroxina sódica (GRÁFICO 2). 

 

GRÁFICO 2: Medicamentos em associação com metilfenidato (Ritalina LA 20mg) 

 

Fonte: Próprio autor.  

 

12

7

4

6

2

5

0

2

4

6

8

10

12

14



47 

 

4.8 Problemas Relacionados com Medicamentos (PRM)  

 

Um total de 74 PRM foram identificados dentre as terapias utilizadas pelos pacientes 

analisados (n=51) (TABELA7). Cerca de nove eventos adversos foram categorizados como 

PRM de necessidade. Esta categoria pode envolver, como exemplos de PRM, problemas de 

acesso ao medicamento (dispensação), problemas de adesão ao tratamento, problemas de 

saúde não tratados com medicamentos necessários, dentre outros, uma vez os pacientes 

apresentaram um problema de saúde por não fazerem uso de um medicamento com indicação 

e prontamente prescritos (PRM1). Ainda, podem ser incluídos nessa categoria, problemas 

referentes à automedicação e duplicidade terapêutica, como exemplo de PRM de necessidade 

do tipo 2 (COMITÉ DE CONSENSO, 2002).  

 

TABELA 7. Frequência dos Problemas Relacionados com Medicamentos (PRM=74)  

 Classificação dos 

PRM* 

Potencial  

(n;%) 

Real (n;%) 

Necessidade 
1 

2 

- 

 

7 (9,46) 

2 (2,70) 

Efetividade 
3 

4 

- 

3 (4,06) 

2 (2,70) 

11 (14,87) 

Segurança 
5 

6 

- 

 

47 (63,51) 

2 (2,70) 

*PRM - Problemas relacionados com medicamentos; Classificação: a) Necessidade  - PRM 

1: o paciente tem problema de saúde por não utilizar o medicamento que necessita; PRM 2: 

por utilizar um medicamento que não necessita; b) Efetividade - PRM 3: o paciente tem 

problema de saúde por uma inefetividade não-quantitativa do medicamento; PRM 4: por uma 

inefetividade quantitativa do medicamento; c) Segurança - PRM 5: o paciente tem problema 

de saúde por uma insegurança não quantitativa do medicamento; PRM 6: por uma 

insegurança quantitativa do medicamento. 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

Nesse contexto, no nosso estudo, possivelmente foram identificados esses PRM de 

necessidade devido ao fato de desabastecimento do medicamento na unidade por um período 

de mais de um mês. Além disso, por tratar-se de um medicamento de alto valor monetário, e 

pelo fato da maioria dos familiares-cuidadores desse estudo ter baixo poder aquisitivo, nem 
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todos conseguiram manter o tratamento de forma adequada. Salienta-se que foram 

classificados como PRM 2, os casos em que o médico suspendeu o tratamento em virtude da 

idade dos pacientes, 18 anos, decisão profissional baseada no pressuposto que não haviam 

evidências que o tratamento farmacológico com metilfenidato em adultos seja benéfico.  

Ressalta-se que informações na bula da Ritalina para profissionais de saúde afirmam 

que o uso em pacientes adultos com TDAH deve ser uma decisão médica após avaliação 

completa da gravidade e cronicidade dos sintomas e seu impacto sobre a rotina do paciente, 

inclusive citando que sintomas do TDAH como hiperatividade podem diminuir o aumento da 

idade sendo devido a adaptação, neurodesenvolvimento e automedicação (RITALINA, 2015). 

Entretanto, estudos mostram que o MFD pode ser usado em adultos dado efeitos similares em 

crianças e que podem promover qualidade de vida nessa população (BOLEA-ALAMAÑAC 

et al., 2014). 

Quanto aos problemas relacionados com medicamentos categorizados como 

envolvidos em questões de efetividade do tratamento, nossos achados mostraram que a 

maioria de referiu a problemas de subdose de MFD e, em um caso, considerou-se que o 

topiramato reduziu o efeito do hipoglicemiante da metformina, fato esse que foi comprovado 

através dos dados de exames laboratoriais, com pronta certificação do médico responsável. 

Tal achado contraria estudo que indica que o topiramato pode diminuir a depuração da 

metformina em cerca de 20% (TOPLAK et al., 2007). Os PRM enquadrados como de 

efetividade, classificados como tipo 4, ou seja, aqueles onde o paciente apresenta um 

problema de saúde por uma inefetividade quantitativa do medicamento, incluem, 

verdadeiramente, problemas causados por conta de posologia inadequada; dose equivocada; 

administração incorreta, por exemplo. 

Os resultados do presente estudo apontaram como principal problema relacionado aos 

medicamentos, àqueles referentes a problemas de segurança. Conforme o Consenso de 

Granada (2002), a categoria segurança se traduz naqueles problemas de saúde que acontecem 

sem estar relacionado diretamente com a dose, podendo ocorrer com doses usuais (doses 

terapêuticas) dos medicamentos), tendo-se como exemplo efeitos adversos e reação alérgica 

(PRM5), bem como naqueles problemas de saúde que podem se relacionar com a dose do 

medicamento (PRM 6: sobredose, toxicidade) (COMITÉ DE CONSENSO, 2002). 

Assim, durante o acompanhamento farmacoterapêutico das crianças e adolescentes 

com TDHA,  foram identificados 47 PRM 5 reais (63,51 %), particularmente envolvendo, de 

forma preponderante,  a ocorrência de reações adversas causadas pelos medicamentos.  

Insônia e perda de apetite, com emagrecimento, foram as que predominaram.  Outras que 
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foram registradas em menor número:  taquicardia,  nervosismo,  dor abdominal,  ‘tiques’ 

nervosos, aumento de peso, dor de cabeça, Ainda, registros de queda de cabelo, cansaço,  dor 

nas articulações, dor no peito e alteração auditiva foram ,  também, observados. Tais registros 

foram analisados, utilizando-se das informações existentes na literatura e discussão dos casos 

clínicos com a equipe multiprofissional (RITALINA, 2015).   

Estudos referem que o MFD pode ocasionar efeitos adversos como perda de apetite, 

insônia, dor de cabeça entre outras, sendo que na população avaliada no presente estudo 

verificou-se a ocorrência de tais reações adversas causadas pelo MFD (PALOMINO et al., 

2012; STOREBØ et al., 2015). Cerca de dois PRM 6 reais (2,70 %) foram também 

identificados, onde um estava relacionado à interação do metilfenidato com antidepressivo 

tricíclico, imipramina. O paciente apresentou reações adversas e o médico-prescritor adotou 

uso, em dias alternados, do antidepressivo.   

Um estudo na Espanha envolvendo os usuários de medicamentos para o tratamento de 

TDHA em farmácias comunitárias, como metilfenidato e atomexetina, observou que a falta de 

apetite era a reação adversa mais incidente, seguida pela insônia, e dor de cabeça, mudanças 

de humor e tiques nervosos, e que os efeitos eram exacerbados, com exceção dos tiques 

nervosos, quando da utilização de formas de liberação prolongada comparadas a de liberação 

imediata (PALOMINO et al., 2012). Outros estudos relatam diminuição do apetite, insônia, 

tontura, dor de estômago e dor de cabeça e ressaltaram a problemática da população pediátrica 

em relação à ocorrência diversificada de efeitos colaterais e manejo do tratamento em si 

(LEITE et al., 2011; BRATS, 2014).  

As causas mais frequentes dos PRM tiveram 64 relatos, onde as demais causas para os 

PRM restantes não foram descritas pelos cuidadores ou pessoas em tratamento. Essas causas 

tiveram o seguinte panorama: “ Reação adversa a medicamento” (72, 31%; n= 47), seguida 

pelas “Dificuldade de acesso” (12,31%; n= 8), “Interação medicamentosa” (10,76%; n= 7) e 

“Subdose” (3,08%; n= 2). Em um único caso (1,54%) a causa do Resultado Negativo a 

Medidcamento (RNM) foi registrada na opção “Outras” sendo devido à utilização do 

medicamento sem necessidade (GRÁFICO 3).   
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63,51%

9,46%

13,51%

9,46%
4,05%

Reação adversa a medicamento

Interação medicamentosa

Subdose

Dificildade de acesso

Outras

GRÁFICO 3: Frequência das causas de Problemas Relacionados a Medicamentos 

(PRM=64) 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

As reações adversas mais incidentes dentre os problemas relacionados com 

medicamentos (PRM=47) no grupo avaliado foram analisadas, onde se verificou o seguinte: 

Insônia (n=9; 19,15%) e perda de apetite com emagrecimento (n=9; 19,15%) tiveram o maior 

número de notificações. Seguidas das reações como taquicardia (n=5; 10,65%), nervosismo 

(n=5; 10,65%) e dor abdominal (n=4; 8,5%). Em menor quantidade, verificou-se as seguintes 

reações adversas: tiques nervosos, aumento de peso e dor de cabeça. Outras reações somaram 

oito (17,02%) notificações, sendo referidas dentre elas: queda de cabelo, cansaço, abstinência, 

dor nas articulações, dor no peito, alteração auditiva, alteração ventricular (GRÁFICO 4). 

 

GRÁFICO 4: Incidência por tipo de reações adversas nos pacientes com TDAH e em 

tratamento medicamentoso (n=47)

 

Fonte: Próprio autor. 
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Diversos estudos mostram que as Reações Adversas a Medicamentos são importantes 

eventos e muitos frequentes em crianças e adolescentes que utilizam MFD, sendo fato 

preocupante já que essas populações são vistas como mais vulneráveis, levantando a 

necessidade de criteriosa adoção de terapia medicamentosa racional e segura (LEITE et al., 

2011; GPUIM, 2012; KHAJEHPERI et al., 2014, BRATS, 2014, MACHADO et al., 2015). 

 

4.9 Orientações aos cuidadores sobre reações adversas 

 

Quanto às orientações aos cuidadores a respeito das reações adversas, 43 (84,31%) 

relataram ter recebido orientação a respeito das possíveis reações, um cuidador (1,96%) 

relatou não ter sido devidamente orientado, e sete (13,73%) não responderam ou não 

lembravam das orientações ofertadas anteriormente. Dentre os que receberam orientação, 31 

(72,09%) foram orientados pelo farmacêutico, 10 (23,26%) relataram ter sido orientado tanto 

por médico quanto por farmacêutico e dois (4,65) relataram orientação prévia de outro 

profissional da saúde (TABELA 8). 

 

TABELA 8. Orientações realizadas aos cuidadores (n=51) sobre reações adversas: 

incidência e  origem por tipo de profissional 

ORIENTAÇÕES REALIZADAS N (%) 

Recebeu orientação sobre RAM 

   Sim 

   Não 

   NS/NR 

 

43(84,31) 

1(1,96) 

7(13,73) 

Profissional Responsável 

   Farmacêutico 

   Médico e Farmacêutico 

   Outro 

 

31 (72,09) 

10 (23,26) 

2 (4,65) 

NS: Não sabe.  NR: Não respondeu. 

Fonte: Próprio autor. 

 

 A atenção farmacêutica a pacientes com TDAH, a seus familiares e cuidadores é uma 

atividade de cuidado importante, e com amplas possibilidades para melhoria da terapia 

medicamentosa e da qualidade de vida dessas pessoas. O cuidado farmacêutico esteve 

presente em mais de 72% das orientações realizadas aos cuidadores das pessoas com TDAH.  
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 A importância desse cuidado se concretizou através de diferentes estratégias para 

otimizar a terapia do TDAH, ampliando os benefícios terapêuticos com a orientação dos pais 

e cuidadores quanto: a identificação de eventos adversos relacionados que podem alterar a 

saúde das crianças e adolescentes (cardiovasculares, alterações do sono, do apetite, de humor, 

...), bem como diminuir a não adesão, reações adversas e também dirimir dificuldades e 

dúvidas quanto ao uso dos medicamentos, seus medos e mitos. O farmacêutico na sua 

atividade clínica de cuidado pode ainda avaliar os desfechos relativos a terapia, e em dado 

momento, encaminhar também as pessoas (paciente, familiares ou cuidadores) a especialistas 

em saúde (neurologista, psicólogo, ...) conforme as necessidades emergentes. Isso corrobora 

ações de atenção e cuidado farmacêutico a pessoas com alterações em saúde mental, como no 

caso de crianças e adolescentes com TDAH (PALOMINO et al., 2012, 2013). 

  

 

4.10 Pacientes em monoterapia: farmacogenética versus perfil clínico e resposta 

terapêutica  

 

 

A monoterapia foi identificada em 16 (31,37%) pacientes com TDAH. Dos pacientes 

em monoterapia, 10 deles aceitaram participar do estudo farmacogenético, com o intuito de 

avaliar a presença e a frequência de variantes do gene da Carboxilesterase 1 (CES1). Eles 

faziam uso de metilfenidato, na apresentação comercial de Ritalina® LA 20mg, caixa com 30 

cápsulas, dispensada na Farmácia do CEMJA, com faixa de tempo de uso de 3 a 24 meses. A 

monoterapia foi um critério usado para evitar interações e/ou interferências de outros 

medicamentos nos resultados da farmacogenética.  

Para estes pacientes foi traçado um perfil clínico e farmacoterapêutico (TABELA 9). 

O tipo de TDAH encontrado foi, predominantemente, o combinado e dentre as comorbidades, 

a  mais comum foi o transtorno de ansiedade, principalmente no sexo feminino, seguido do 

transtorno opositor desafiante, em pacientes do sexo masculino. 

A dose diária prescrita para estes pacientes foi de 20 mg. Entretanto, quando se 

correlacionou o peso do paciente com a dose diária prescrita, verificou-se que somente quatro 

dos pacientes tinham dose adequada, enquanto quatro tinham sobredose e um em subdose. 

Estudos apontam para sérios riscos derivados de eventos adversos como efeitos 

cardiovasculares, de humor, entre outros, por uso de MFD. Adequar as doses pode minimizar 

esses riscos e aumentar a segurança dos pacientes (COOPER et al., 2011) . 
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O parâmetro para avaliar o efeito terapêutico do MFD neste grupo em monoterapia foi 

comparativo entre as somatórias dos escores das perguntas relacionadas às possíveis atitudes 

que levem ao enquadramento em transtorno opositor desafiante, hiperatividade e 

impulsividade, sob a ótica dos pais ou responsáveis legais, antes e depois do tratamento com o 

fármaco. A Escala de Conners foi utilizada para avaliar a resposta do MFD sobre os sintomas 

do TDAH na percepção dos pais ou dos responsáveis pelos adolescentes (ABDEKHODAIE et  

al., 2012). 

Na avaliação das reações adversas verificou-se que os pacientes que tinham dose 

adequada ao peso, citaram a insônia, pesadelo, dor abdominal, taquicardia, diminuição do 

apetite e irritabilidade. Naqueles pacientes onde as doses foram consideradas altas, relataram 

os seguintes sintomas: diminuição do apetite, insônia, dor abdominal e taquicardia. Salienta-

se que nestes últimos, tais sintomas podem ser relativos a intoxicação por dose excessiva e 

não especificamente reações adversas. Um paciente com dose excessiva do fármaco não 

relatou nenhum evento adverso. O paciente número 7, em subdose de MFD, relatou insônia, 

que frequentemente é uma característica do paciente TDAH não tratado. Três pacientes não 

relataram eventos adversos (TABELA 8).  

As reações adversas encontradas são frequentes em pacientes utilizando esse fármaco, 

e contribuem para se atentar quanto aos aspectos relacionados à segurança e possíveis 

alterações da qualidade de vida dos pacientes (MACHADO, 2015; GPUIM, 2012; 

GALANTER et al., 2003). Os dados remetem à necessidade de acompanhamento médico e 

farmacêutico mais criterioso quanto à farmacoterapia e eventos adversos aos medicamentos, 

bem como para associar ações que otimizem a terapia medicamentosa de acordo com as 

características individuais dos pacientes e a resposta terapêutica ao fármaco (DOPHEIDE et 

al., 2009; HORACE et al., 2015).  
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TABELA 9. Perfil clínico e farmacoterapêutico dos pacientes com TDAH, sob uso de 

metilfenidato em monoterapia (n=10)  

Paciente 
Idade 

(anos) 

Tipo 

TDAH 

Outros 

transtornos 

Relação 

DOSE/PESO 

Escala de 

Conners 

Reações 

adversas 

MFD 

     ANTES APÓS  

1 10 Desatento 
TOD 

ansiedade 
Adequada 8 7 

Insônia, 

pesadelo 

2 12 Combinado Ansiedade Adequada 8 3 
Dor abdominal, 

taquicardia 

3 11 Combinado TOD Adequada 22 7 

Diminuição 

apetite 

irritabilidade, 

insônia 

4 13 Desatento - Adequada - - - 

5 13 - - - - - - 

6 13 Combinado - Alta 6 4 
Diminuição 

apetite 

7 13 
Hiperativo-

impulsivo 

Ansiedade, 

depressão 
Baixa 23 12 Insônia 

8 11 Combinado Ansiedade Alta 29 21 
Insônia, dor 

abdominal 

9 11 Combinado Ansiedade Alta 23 5 Taquicardia 

10 13 Combinado TOD Alta 25 12 - 

TOD = Transtorno opositor desafiante, MFD= Metilfenidato, - : Não informado 

 

Em relação aos aspectos farmacogenéticos, o estudo das amostras de DNA coletadas 

nos pacientes utilizando MFD, teve o intuito avaliar a presença e a frequência de variantes do 

gene da Carboxilesterase 1 (CES1). Essa enzima está ligada a metabolização do metilfenidato 

e dos seus derivados. Mutações em posições estratégicas do gene CES 1 demonstraram alterar 

a atividade enzimática, podendo levar a menor metabolização e consecutivos eventos 

adversos relacionados às concentrações séricas do metilfenidato. Os ensaios experimentais 

nesse contexto farmacogenético visam investigar, de maneira aprofundada e com tecnologia 

robusta, presença e frequência alélica dos variantes no gene CES1, o p.Gly143Glu (genômica: 
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NT 9486; cDNA: nt 428, número dbSNP ss: 99307125) e o p.Asp260fs (genômica: NT 

12754; cDNA: nt 780, número dbSNP ss: 99307126) (ZHU et al., 2008). 

Com esse olhar, procedeu-se ao estudo farmacogenético dos pacientes em 

monoterapia. Os testes genéticos de dois pacientes analisados não puderam ser confirmados, 

perfazendo-se, então, a investigação do perfil genético de oito pacientes. Nossos resultados 

mostraram que quatro pacientes (40%) apresentaram heterozigose G/A para o variante CES1 

p.Gly143Glu (TABELA 10), que leva a menor metabolização de MFD e, consecutivamente, 

podem estar ligados ao aparecimento de eventos adversos. Este achado, por si só, já tem 

caráter diferenciado, pois a frequência alélica desse variante gênico é muito baixa na 

população branca (3,7%), negra (4,3%) e hispânica (2%) (ZHU et al., 2008) e 1,8% numa 

população sul-americana (SORIA et al., 2010), pois esperava-se uma menor frequência 

alélica desse variante CES1 na população estudada no presente trabalho, dada a miscigenação 

racial da população brasileira. 

É importante salientar, que não foi observado haver algum estudo farmacogenético 

para investigar a presença desse gene na população brasileira de fato, até então, conforme 

nossa busca da literatura e investigação em diferentes fontes de informação.  Outro achado 

interessante foi que o variante CES1 p.Asp260fs não foi encontrado em nenhum dos pacientes 

analisados, podendo estar relacionado com a baixa frequência desse polimorfismo e com a 

miscigenação racial da população local. Esse genótipo tem frequência alélica populacional 

rara sendo menor que 1% na população mundial. Quanto à frequência alélica relacionada ao 

gênero, raça ou grupo étnico, já foi demonstrado não haver diferença estatisticamente 

significativa nessa correlação (ZHU et al., 2008; NEMODA et al., 2009). 
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TABELA 10. Perfil farmacogenético dos variantes CES 1 em pacientes com TDAH, em 

uso de metilfenidato em monoterapia, e principais reações adversas (n=10) 

G=Guanina, A=Adenosina, NR=não relatado, MFD=Metilfenidato, -: Não identificado, *: Nenhum alelo 

encontrado. 

  

 A análise da correlação entre os genótipos variantes do gene CES1 e os eventos 

adversos relatados pelo uso de MFD não resultou em associação significante, provavelmente 

devido ao número reduzido de pacientes na amostra estudada. Na verdade, para se tentar 

inferir a ocorrência de uma possível associação entre o genótipo e os eventos adversos 

relacionados ao MFD, expressos por cada paciente, seria necessário acrescentar a estas 

informações encontradas no nosso estudo, determinações relativas aos parâmetros de 

concentração sérica do MFD nos pacientes em questão, através das técnicas cromatográficas 

específicas.  

Os estudos farmacogenéticos apresentaram relevante frequência da variante CES1 

p.Gly143Glu na população pesquisada, podendo este genótipo estar influenciando no 

aparecimento de eventos adversos, principalmente pela miscigenação. Estudos ainda são 

CARACTERÍSTICAS FARMACOGENÉTICAS POR PACIENTE 

PACIENTE 

(codificação) 
p.Gly143Glu p.Asp260fs 

REAÇÕES ADVERSAS CAUSADAS 

PELO MFD 

1 G/A * INSÔNIA, PESADELO 

2 G/A * DOR ABDOMINAL, TAQUICARDIA 

3 A/A * DIMINUIÇÃO DO APETITE, 

IRRITABILIDADE, INSONIA 

4 G/A * NR 

5 - * NR 

6 G/A * DIMINUIÇÃO APETITE 

7 G/G * INSÔNIA 

8 A/A * INSÔNIA, DOR ABDOMINAL 

9 A/A * TAQUICARDIA 

10 - * NR 
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necessários para avaliar o significado clínico da presença da variante analisada do gene CES1 

nos indivíduos com TDAH e em tratamento com MFD, sua relação com resposta ao 

medicamento em curto e longo prazo e com a incidência de reações adversas importantes,  

principalmente em populações de crianças e adolescentes. 

Nosso trabalho apresentou limitações quanto ao melhor registro das informações 

durante o acompanhamento farmacoterapêutico, sugerindo-se o aprimoramento nos aspectos 

de documentação e registro das atividades envolvidas no serviço de Atenção Farmacêutica.  

Particularmente, nosso tamanho amostral foi relativamente pequeno quando se tentou explorar 

e fazer correlações na população em monoterapia com MFD, mas acreditamos que nossos 

achados foram capazes de sinalizar a importância de investir em tais estudos, focalizando o 

uso de MFD em crianças, seus fatores determinantes e interfaces, associando parâmetros 

genéticos. Os avanços no que tange a associar estudos farmacogenéticos é uma tendência, 

hodiernamente, mas ainda envolve custos altos para a execução das técnicas relacionadas à 

análise farmacogenética. 

 

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

        O metilfenidato deve ter um acompanhamento farmacoterapêutico estrito, realizado por 

farmacêutico dado ao impacto na identificação de problemas relacionados a medicamentos em 

crianças e adolescentes com TDHA, sob tratamento com metilfenidato, bem como os estudos 

farmacogenéticos mostrou perfil diferenciado em heterozigose G/A quanto o variante CES1 

p.Gly143Glu, que pode ocasionar menor metabolização de MFD. 

          O estudo realizado quanto a avaliação do uso de metilfenidato, contextualizando 

aspectos farmacoterapêuticos, clínicos e farmacogenéticos, de forma correlacionada, pode ser 

relevante para a população infanto-juvenil, e funcionar como instrumento na avaliação da 

resposta terapêutica e na identificação de problemas relacionados à farmacoterapia. 
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CAPÍTULO II 

 

 

DETERMINAÇÃO ENANTIOMÉRICA DE 

METILFENIDATO EM AMOSTRAS DE PLASMA 

HUMANO POR CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE 

ULTRA EFICIÊNCIA  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O metilfenidato (MFD) é um derivado piperidínico, relacionado às anfetaminas, 

simpatomimético, com distribuição heterogênea no cérebro, mas com maiores concentrações 

no corpo estriado, córtex cerebral, e no cerebelo, cujo possível mecanismo farmacológico se 

dá por inibição da recaptação de dopamina, sem aumentar a liberação deste neurotransmissor 

(BRANDON et al., 2001; VOLKOW et al., 2005; WILENS, 2008). Tem dois centros quirais,  

sendo  uma  mistura  de  quatro estereoisômeros,  o  (d,l)-treo-MFD  e  o  (d,l)-eritro-MFD.  O 

racemato  (d,l)-treo-MFD (Ritalina®, Concerta®) é  utilizado  no  tratamento  do transtorno  do  

déficit  de  atenção  e  hiperatividade  (TDAH)  e da narcolepsia (NOVARTIS, 2015;ALOE et 

al., 2010), sendo  comercializado  como mistura racêmica (50:50) de d-treo-(R,R)-MFD e  l-

treo-(S,S)-MFD (ZITO et al., 2000; ACCARDO  et  al., 2001;  MARKOWITZ et al.,  2008; 

DOPHEIDE et al., 2009) (FIGURA 1). 

 

 

 

FIGURA 1. Enantiômeros do Metilfenidato 

 

Fármacos quirais são encontrados, na sua maioria, na forma racêmica em 

apresentações comerciais, no entanto, os enantiômeros podem causar diferentes efeitos 

farmacológicos e farmacocinéticos, por esta razão as pesquisas clínicas e farmacológicas 

destas formas enantioméricas são de extrema importância (JENKINS; HEDGEPETH, 2005). 

Estudos sobre a quiralidade do metilfenidato no organismo humano reportam que 

metabolismo pré-sistêmico e o clearance do (d,l)-treo-MFD  é um processo enantiosseletivo, 

resultando em concentrações plasmáticas maiores, t½ mais longa e uma maior atividade 

farmacológica do d-treo-MFD em relação ao l-treo-MFD, devido a eficiência do processo 

hidrolítico exercida pela enzima Carboxilesterase 1 ser mais favorecida para o l-treo-MFD. A 

meia vida do racêmico metilfenidato (MFD) é de 2-4 horas com duração de ação de 3-5 horas 
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e o maior caminho de metabolização leva ao ácido ritalínico, um produto inativo formado por 

desesterificação mediada pela enzima Carboxilesterase 1 (MARKOWITZ et al., 2008; 

DOPHEIDE et al., 2009).  

O desenvolvimento de métodos analíticos que possam auxiliar na identificação, 

quantificação, controle e monitoramento de fármacos quirais como o metilfenidato em fluidos 

biológicos tem sido cada vez mais necessários. Diversos métodos têm sido utilizados para a 

determinação de metilfenidato em plasma dentre eles, pode-se destacar a cromatografia 

líquida de alta eficiência com detector de arranjo de diodo. Inúmeras vantagens desse método 

justificam sua utilização, como a eficiência na separação, rapidez e simplicidade, além da 

separação e quantificação de diferentes fármacos em uma única análise (CHOLLET, 2002; 

CHUN-LAI et al., 2007), sendo usado para determinar a concentração do fármaco em fluidos 

biológicos (POKKULA et al., 2014).  

Técnicas cromatográficas avançadas de detecção de substâncias estimulantes de 

interesse humano como o metilfenidato, a partir das concentrações plasmáticas de usuários, 

sejam pacientes ou mesmo atletas, profissionais e estudantes, podem ser uma alternativa 

tecnológica para a avaliação clínica, monitoramento e ajuste terapêutico (KLEIN-

SCHWARTZ, 2003; PASTURA et al., 2004; ITABORAHY; ORTEGA, 2013, CALIMAN; 

DOMITROVIC, 2013; KOLLINS et al., 2014), toxicodependência (DJEZZAR et al., 2014), 

uso abusivo ou mesmo não terapêutico (BILLIARD et al., 2006; REPANTIS et al., 2010; 

FINGER et al., 2013; BEYER et al., 2014; SILVEIRA et al., 2014), investigações  de  

toxicidade e  de implicações forenses  (TEICHER  et  al.,  2006;  JOSEFSSON; RYDBERG,  

2011; DEVENTER et al., 2011; DIETZ et al., 2013; TRENQUE et al., 2014).   

O presente estudo teve como objetivo desenvolver e validar um método bioanalítico 

para determinação enantiomérica de metilfenidato em plasma humano por Cromatrografia 

Líquida de Alta Eficiência acoplada a detector de diodos (High Performance Liquid 

Chromatography – Diode Array Detector - HPLC-DAD).  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral: 

 

➢ Desenvolver um método para determinação enantiomérica de metilfenidato em 

amostra de plasma humano por cromatografia líquida de ultra eficiência. 

 

2.2 Específicos: 

 

➢ Desenvolver e validar o método para determinação quantitativa de enantiômeros d e l-

trheo- metilfenidato em plasma humano por cromatografia líquida de alta eficiência e 

detecção UV (HPLC-DAD). 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Reagentes e materiais 

 

Os seguintes reagentes foram usados: metilfenidato - Cerriliant (Texas, EUA). 

acetonitrila, ciclohexano - Vetec (Rio de Janeiro, Brasil), metanol, ácido acético - J.T.BAKER 

(Pensilvânia, EUA). Acetato de amônio, bicarbonato de sódio e carbonato de sódio, e todos os 

outros reagentes tinham grau HPLC ou analítico. A água foi purificada com uma qualidade de 

18 - sistema PURELAB Option ELGA (São Paulo, Brasil).  

 

3.2 Padrões e amostras 

 

Solução-estoque do racemato de metilfenidato foi preparada em metanol a uma 

concentração de 1000 µg/mL. Todas as soluções foram filtradas em sistema de filtração com 

bomba a vácuo - GAST (Michigan, USA), membrana tipo PTFE (0,45- 47mm) – Pall (São 

Paulo, Brasil)  e homogeneizadas em banho ultrassom modelo Q335D  – QUIMIS (São Paulo, 
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Brasil). Plasma humano livre do analito foi obtido de um banco de sangue local sob condições  

adequadas de controle de qualidade. As soluções foram estocadas a -20 ºC. 

 

3.3 Preparação das Amostras 

 

As amostras de pacientes e de controles de qualidade (concentrações baixa, média e 

alta, limite de quantificação) foram tratadas da seguinte forma: alíquotas de 500 µl de plasma 

humano foram alcalinizadas com 50 µl de solução tampão de carbonato de sódio (1M), 

extraindo-se com 2 mL de ciclohexano, agitando-se por 2 minutos em vortex e centrifugando-

se por 10 minutos a 6.000 rpm. Em seguida, a camada orgânica foi separada e evaporada, 

obtendo-se um resíduo, o qual foi ressuspenso em 100 µl de metanol, transferido para um vial, 

o qual 25 µl foram injetados no sistema cromatográfico.   

A curva de calibração foi obtida usando 25 µl  de  cada  uma  das soluções  padrão de 

1000,  800,  400,  200,  100,  50  µg  do  rac-metilfenidato  por  mL  de metanol, a 500 µl de 

plasma  livre do fármaco, obtendo-se concentrações de 1,25; 2,5; 5,0; 10,0; 20,0 e 25,0 µg de 

cada isômero por mL  de plasma, as quais foram submetidas ao mesmo procedimento de 

preparação a que serão submetidas as amostras 

 

3.4 Instrumentação (Condições Cromatográficas) 

 

Para a análise foi empregado um sistema cromatográfico UPLC (Acella, Thermo 

Scientific – Massachusetts, USA), com auto-injetor, acoplado a um detector UV-visível 

Acella PDA de comprimento de onda variável. ChromQuest 5.0 (Thermo Scientific – 

Massachusetts, USA) foi usado para coleta dos dados e processamento dos cromatogramas. A 

coluna analítica cromatográfica quiral utilizada para os testes de separação dos enantiômeros 

foi Astec CHIROBIOTICTM V2 (com partículas de 5 µm, 150 x 4,6mm - Sigma-Aldrich – 

Missouri, USA) utilizando uma pré-coluna C18 (Phenomenex California, USA). Todas as 

análises foram feitas em temperatura ambiente de 25 ± 2° C sobre condições isocráticas. A 

fase móvel consistiu de uma mistura metanol/acetato de amônio (92:08, v/v ; 20 mM,  pH  

4,1). O fluxo de 1 mL/min e o volume de injeção foi de 25 L. A detecção UV foi feita em 

comprimento de onda de 215 nm. 
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3.5 Validação analítica 

 

Os métodos desenvolvidos para a análise dos enantiômeros do metilfenidato em 

plasma humano foram validados de acordo com as recomendações da ANVISA (2012) para  a  

validação  de métodos bioanalíticos, incluindo os testes para seletividade, especificidade, 

linearidade, precisão e exatidão. As amostras de controle de qualidade (CQ) foram usadas 

para validar e monitorar o desempenho do método bioanalítico. A amostra de controle de 

qualidade de alta concentração (CQA) foi calculada na concentração entre 75 (setenta e cinco) 

e 85% (oitenta e cinco por cento) da maior concentração da curva de calibração. A amostra de 

controle de qualidade de baixa concentração (CQB) tinha concentração até três vezes o limite 

inferior de quantificação do método (LIQ). A amostra de controle de qualidade de média 

concentração (CQM) tinha concentração próxima à média entre os limites inferior e superior 

de quantificação.  

A especificidade foi determinada por extratos de plasma livre de analito e de extratos 

de plasma adicionados de metilfenidato padrão. A linearidade foi avaliada por análise de 

regressão linear simples obtida no intervalo de 1,25 a 25 µg de cada isômero por mL de 

plasma. As curvas de calibração dos isômeros d-metilfenidato (D-MFD) e l-metilfenidato (L-

MFD) foram construídas e avaliadas em triplicata, sendo avaliada também a amostra do 

plasma livre de analito (branco).  

A precisão e exatidão intraensaio foi realizada usando-se cinco alíquotas de cada 

amostra de controles de qualidade de concentrações baixa, média e alta, através de uma única 

curva de calibração para cada isômero do MFD. Para a avaliação da precisão e exatidão 

interensaio foram analisadas cinco alíquotas de cada amostra de controles de qualidade para 

cada isômero durante três ensaios consecutivos. Para determinação dos Controles de 

Qualidade Baixo, Médio e Alto, com concentrações de 2,5; 10 e 20 µg de cada  isômero  por  

mililitro  de  plasma, respectivamente,  foram  adicionados  25  µl  de  solução  de  racêmico 

metilfenidato  nas concentrações de 100, 400 e 800 µg/mL de metanol a 500 µl de plasma.  

A recuperação das amostras foi avaliada através dos controles de qualidade de 

concentrações baixa (CQB), média (CQM) e alta (CQA), dividindo-se o extraído pelo 

adicionado e multiplicando-se por 100 (CASSIANO et al., 2009). O limite de quantificação 

(LQ) foi obtido pela análise das amostras com concentrações de 1,25 µg de cada isômero por 

mL de plasma, adicionando-se 25 µl da solução de 50 µg de racemato de metilfenidato por 

mL de metanol a 500 µl de plasma. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Desenvolvimento do método 

 

O tratamento das amostras de plasma por extração líquido-líquido, utilizando-se o 

ciclohexano foi realizado em torno de 1 hora e o procedimento foi baseado em Teicher (2006) 

e Tuerck (2007). Como o analito tem natureza polar, o método cromatográfico em fase 

reversa, mostrou-se adequado. 

A ordem de eluição para separação enantiomérica foi descrita com base na literatura 

(ZHU et al., 2011). Os tempos de retenção foram de 7,0 e 8,1 minutos para o L-MFD e D-

MFD, respectivamente, onde o primeiro pico refere-se L-MFD e o segundo pico ao D-MFD 

(Fig. 2), tendo adequada separação de linha de base dos picos de interesse.  

A fase estacionária mostrou-se eficiente para a separação dos enantiômeros, sendo que 

variações na fase móvel foram testadas, sendo que a mistura metanol / acetato de amônio 

92:08, v/v ; 20 mM  pH  4,1 proporcionou melhor resolução dos picos e menor tempo de 

retenção. O fluxo foi de 1  mL/min, com o espectro UV em 215 nm (FIGURA 2). 

 

 

FIGURA 2. Separação enantiomérica por UPLC do racemato de metilfenidato. 

Coluna CHIROBIOTIC V2 (5, 150x 4,6mm). Fase móvel: metanol / acetato de 

amônio (92:08, v/v ; 20 mM  pH  4,1). Fluxo: 1mL/min; volume de injeção: 25 L. 

Comprimento de onda de 215 nm.. Concentração MFD racêmico: 200g/mL. 
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FIGURA 3.  Espectro UV 215 nm de amostra de plasma contendo 10g/mL de racemato 

MFD. 

 

4.2 Linearidade 

 

As curvas de calibração foram construídas correlacionando-se a área e a concentração, 

utilizando seis concentrações que variaram de 1,25-25,0 µg/mL de plasma para o L-MFD e D-

MFD. A linearidade foi satisfatória para ambos os enantiômeros (FIGURA 4). A recuperação 

do método foi de 80 % para o L-MFD e 75 % para o D-MFD. 
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4.3 Validação 

  

O limite de quantificação estabelecido foi de 1,25 µg de cada isômero/mL de plasma,  

cujos  dados  de  precisão  e  exatidão  foram  estabelecidos  através  de  dados  do Coeficiente 

de Variação (CV%) para a precisão,  os quais foram de 9,1 e 11,9 para o L-MFD  e  D-MFD,  

respectivamente  e  Erro  Padrão  Relativo  (EPR)  para exatidão,  os quais foram de 8,2 e  -

1,7 para o L-MFD e D-MFD, respectivamente. Os resultados estão dentro dos estabelecidos 

na resolução que é de ± 20 % (TABELA 11). 

 

FIGURA 4. Curvas de Calibração dos picos de área x concentração para L-MFD 

(A) e D-MFD (B). 
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TABELA 11. Resultados de Precisão e Exatidão para o Limite de Quantificação 

Limite de Quantificação = 1,25 µg de cada isômero/mL de plasma 

 L-MFD D-MFD 

Precisão (CV %)   9,1 11,9 

Exatidão (EPR)   8,2 -1,7 

CV% = (desvio padrão/média) * 100; EPR = [(Conc. experimental – Conc. real)/ Conc. Real] x 100  

 

A precisão e a exatidão intra-ensaio e inter-ensaio foram avaliadas em um único dia  

ou  em  três  dias  consecutivos,  respectivamente,  utilizando-se  os  controles  de qualidade  

(CQA  –  concentração  de  20  µg  cada  isômero  por  mL plasma, CQM  -  concentração  de  

10  µg  cada  isômero  por  mL  plasma,  CQB  - concentração de 2,5 µg cada isômero por mL 

plasma). A precisão foi avaliada com base nos valores de Coeficientes de Variação (CV%) e a 

exatidão com base no Erro Padrão Relativo (EPR) e os valores encontrados estão abaixo de ± 

15 %, logo o método foi considerado preciso e exato (TABELA 12). 

 

TABELA 12. Parâmetros de validação o método enantiomérico de metilfenidato em 

plasma  

Intra-ensaio (N=5)  

 L-MFD D-MFD L-MFD D-MFD 

       Precisão (CV%)    Exatidão (EPR) 

CQB 6,6 6,4 -7,92 3,12 

CQM 4,2 5,7 -2,1 0,1 

CQA 4,7 5,5 -11,7 -4,6 

Inter-ensaio (N=15) 

 L-MFD D-MFD L-MFD D-MFD 

       Precisão (CV%)    Exatidão (EPR) 

CQB 11 12,9 -8,5 -1,7 

CQM 12,9 14,5 -6,4 5,5 

CQA 3,9 7,6 -10,9 -7,7 

CQB (Controle Qualidade Baixo – 2,5  µg/mL); CQM (Controle Qualidade Médio – 10 µg/mL); CQA (Controle 

de Qualidade Alto – 20 µg/mL); EPR = [(Conc. experimental – Conc. real)/ Conc. Real] x 100; CV% = (desvio 

padrão/média)*100 
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O método para a separação enantiomérica do metilfenidato será de extrema 

importância em estudos farmacocinéticos posteriores para a compreensão do papel 

(toxicidade ou efeito terapêutico) de cada um dos isômeros. Também será a base para o 

método mais sensível em que utilizará um detector de espectrometria de massas o qual terá a 

capacidade de quantificar concentrações menores dos isômeros do metilfenidato e permitirá a 

sua utilização na monitorização terapêutica dos pacientes com TDAH. No entanto, pode ser 

uma alternativa na avaliação dos casos de intoxicações (MARKOWITZ et al., 1999; JANSEN 

et al., 2013), dopagem ou mesmo do seu uso abusivo devido nesses casos as concentrações 

plasmáticas são mais elevadas (POKULLA et al., 2014; BEYER et al., 2014). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O método quiral utilizando-se a cromatografia líquida de ultra eficiência por detecção 

UV (UPLC-UV) para a separação e determinação quantitativa dos enantiômeros do 

metilfenidato em plasma humano mostrou-se rápido, adequado, exato e preciso. Pode ser 

utilizado como uma alternativa como método bioanalítico em toxicologia clínica e forense 

uma vez que possui uma sensibilidade específica, com limite de quantificação de 1,25 µg cada 

isômero por mL plasma. 

A metodologia validada por UPLC-UV pode ser adaptada a HPLC - Espectrometria de 

massa (LC-MS), a fim de que tenha maior eficiência na determinação quantitativa de 

isômeros do metilfenidato com a finalidade de monitorização terapêutica. 
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CONCLUSÃO  

 

 O metilfenidato é um fármaco que deve ter um monitoramento terapêutico estrito em 

pacientes com TDAH, por profissional de saúde qualificado como farmacêutico. A 

variabilidade na resposta terapêutica e nas reações adversas mostrou ser influenciada por 

fatores sociais, clínicos e genéticos que devem ser melhores avaliados em futuras pesquisas, 

principalmente quanto ao impacto em médio e longo prazo na segurança e qualidade de vida 

de crianças e adolescentes com TDAH. 
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APENDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Convidamos o (a) Senhor (a) para participar da pesquisa intitulada Estudo Farmacocinético e 

Farmacogenético de Usuários Tratados com Metilfenidato e a Relação com a Resposta 

Terapêutica e Reações Adversas, sob a responsabilidade da pesquisadora Marta Maria de França 

Fonteles, professora do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará – FFOE/UFC, a qual 

pretende estudar o uso do metilfenidato na terapia do Déficit do Transtorno de Atenção com ou sem 

Hiperatividade (TDAH), em pacientes do Centro de Especialidades Médicas José de Alencar – 

CEMJA/SMS/PMF, Fortaleza-CE, quanto aos aspectos farmacocinéticos e farmacogenéticos, e a 

relação com a resposta terapêutica e possíveis reações adversas. 

 O motivo que nos leva a fazer este estudo é tentar achar informações quanto ao uso do 

Metilfenidato que possam auxiliar a melhorar o tratamento e diminuir problemas para quem venha a 

utilizar este medicamento. Para este estudo faremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): Será feita coleta 

de amostra de sangue (2mL) antes da tomada diária do Metilfenidato e outra amostra de sangue (2mL) 

após 2h, em uma única vez, no momento do retorno para uma das consulta programada, no centro de 

especialidades médicas. Para participar deste estudo, o senhor (a) deverá autorizar e assinar um termo 

de consentimento. O (a) senhor (a) não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem 

financeira. O (a) senhor (a) será esclarecido (a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para 

participar ou recusar-se, podendo retirar o consentimento ou interromper a sua participação a qualquer 

momento. A sua participação é voluntária e se não quiser participar, isso não trará qualquer penalidade 

ou modificação na forma em que é atendido (a) pelo pesquisador, que irá tratar a sua identidade com 

padrões profissionais de sigilo. O (a) senhor (a) não será identificado (a) em nenhuma publicação. Este 

estudo apresenta risco mínimo na coleta de material (sangue), isto é, o mesmo risco existente em 

outros exames que necessitem coleta de sangue, urina,..., como as atividades rotineiras como 

conversar, tomar banho, ler etc. Apesar disso, você tem assegurado o direito a ressarcimento ou 

indenização no caso de quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa. 

Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não será 

divulgada, sendo guardada em sigilo. Para qualquer outra informação, o (a) Sr (a) poderá entrar em 

contato com o pesquisador José Márcio Machado Batista no endereço Rua Capitão Francisco Pedro, 

1210, CEP 60430-370, Rodolfo Teófilo, pelo telefone (85) 33668284; (85) 33668274 e fax: (85) 

33668257, ou poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/HUWC, na Rua 

Capitão Francisco Pedro, 1290, Rodolfo Teófilo, CEP 60430-370, pelo telefone 60430-370, Fortaleza 

– Ceará.  

 

Consentimento Pós–Informação 

 

Eu,___________________________________________________________, fui informado (a) sobre 

o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a explicação. Por 

isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando 

quiser. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo 

pesquisador, ficando uma via com cada um de nós.  

 

Fortaleza, _______ de ______________de 20___. 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do participante/responsável pelo menor 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do pesquisador (a) responsável 

 

 

Impressão do polegar  

caso não saiba assinar 
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APÊNDICE B – TERMO DE ASSENTIMENTO (no caso do menor) 

 
Eu, José Márcio Machado Batista, farmacêutico e a professora Marta Maria de França Fonteles, do 

Curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará, estamos pesquisando sobre o Metilfenidato (Ritalina), 

que é utilizado para o tratamento do Déficit do Transtorno de Atenção com ou sem Hiperatividade (TDAH). O 

nome do projeto de pesquisa é “Estudo Farmacocinético e Farmacogenético de Usuários Tratados com 

Metilfenidato e a Relação com a Resposta Terapêutica e Reações Adversas”. O nosso objetivo é o de entender 

melhor como o medicamento se comporta no corpo das pessoas que usam este medicamento, e com os dados 

obtidos teremos condições de diminuir os problemas que as pessoas sentem ao usá-lo e dar uma maior 

qualidade de vida para a pessoa que tem este problema, o Déficit do Transtorno de Atenção com ou sem 

Hiperatividade (TDAH).  

 Eu estou informando a você sobre a pesquisa e quero convidá-lo a participar e você pode escolher se 

quer participar ou não. Discutimos esta pesquisa com seus pais ou responsáveis e eles sabem que também 

estamos pedindo seu acordo. Se você vai participar na pesquisa, seus pais ou responsáveis também terão que 

concordar. Mas se você não desejar fazer parte na pesquisa, não é obrigado, até mesmo se seus pais 

concordarem. Você pode discutir qualquer coisa desta pesquisa com seus pais, conosco, ou qualquer um com 

quem você se sentir a vontade de conversar e então, decidir se quer participar ou não. Se existir algumas palavras 

que não entenda ou coisas que você quer que eu explique mais detalhadamente, peça que pare a qualquer 

momento e explicaremos. Para fazer esta pesquisa sobre o metilfenidato é preciso coletar o seu sangue e a sua 

saliva, duas horas depois que você tomou o medicamento. Para a coleta de sangue, teremos que dar uma picada 

no seu braço, com uma agulha e vamos fazer isso com muito cuidado para que não se sinta mal.  

Eu, __________________________________________________, portador (a) do documento de 

Identidade ____________________ (se já tiver documento), fui informado (a) e entendi o motivo da pesquisa e 

esclareci minhas dúvidas. Fui informado que terei que doar pequena quantidade de sangue e saliva. Tendo o 

consentimento do meu responsável já assinado, declaro que concordo em participar desse estudo. E, que 

recebi uma cópia deste termo assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas 

dúvidas. 

Fortaleza, ____ de ______________ de 20____ . 

____________________________________ 

Assinatura do (a) menor 

_____________________________________ 

Assinatura do (a) pesquisador (a) 

Para qualquer outra informação, você poderá consultar o pesquisador José Márcio Machado Batista no 
endereço Rua Capitão Francisco Pedro, 1210, CEP 60430-370, Rodolfo Teófilo, pelo telefone (85) 33668284; 
(85) 33668274 e fax: (85) 33668257, ou poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – 
CEP/HUWC, na Rua Capitão Francisco Pedro, 1290, Rodolfo Teófilo, CEP 60430-370, pelo telefone 3366-8589, 
Fortaleza – Ceará.  

 

Impressão do polegar  

caso não saiba assinar 
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APÊNDICE C – Formulário de Pesquisa 

 

Título: ESTUDO FARMACOCINÉTICO E FARMACOGENÉTICO DE USUÁRIOS 

TRATADOS COM METILFENIDATO E A RELAÇÃO COM A RESPOSTA 

TERAPÊUTICA E REAÇÕES ADVERSAS 

 

Fortaleza, _______________de______201___      Ficha nº____________ 

                                                                                                  

INFORMAÇÕES SOBRE O USUÁRIO 

 

1)Iniciais:_______________________________            2)Nº prontuário:________________ 

3)Idade(anos):_______     4)Sexo: 4.1(F) 4.2(M)         5)Altura(m):_____   6)Peso(kg)_____ 

7)Raça/Cor:  7.1 Branca   7.2 Amarela   7.3 Indígena   7.4 Preta   7.5 Parda   7.6 Ignorado 

8)Tipagem Sanguínea: 8.1Grupo ABO:_________________  8.2 Fator Rh:_________ 

9)Localidade de domicílio:____________________________________________________ 

10)Escolaridade:______________________________________________________________ 

11)Tipo de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade diagnosticado:                                                                    

11.1 Predominantemente Desatento  

11.2 Predominantemente Hiperativo-Impulsivo  

11.3. Combinado                                                                                                         

12)Outros transtornos psíquicos associados: 

12.1 Transtorno disruptivos do comportamento                                                                    

12.2 Transtorno de humor 

12.3 Transtorno de ansiedade 

12.4 Transtorno uso de substância 

12.5 Outros__________________________________________________                                                                                                         

 

TERAPIA MEDICAMENTOSA 

  

13)Apresentação:________________________             14)Concentração (mg):____________ 

15)Dose por administração (mg):___________              16) Dose total diária (mg):_________ 

17)Quanto à dose:       17.1 Baixa (0,3mg/Kg)        17.2 Alta ( 0,5mg/Kg) 

18) Nº de tomadas/dia:___________                           19) Horário da tomada(h):__________ 
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20) Tempo de uso do medicamento (meses):________   

AVALIAÇÃO TERAPÊUTICA – RESPOSTA AO METILFENIDATO 

 

22) Resposta ao tratamento (Questionário de Conners para Pais - versão abreviada) 

 ANTES TTO MFD 

0= nunca 

1= às vezes 

2= frequentemente 

3= sempre 

DEPOIS TTO MFD 

0= nunca 

1= às vezes 

2= frequentemente 

3= sempre 

22.1 Desafia e intimida os demais   

22.2 É valente (arrogante) e desrespeita os seus 

superiores (insolente) 

  

22.3 É descarado com os adultos   

22.4 Briga constantemente   

22.5 Desobedece às normas da escola   

22.6 Mente culpando os demais pelos seus erros   

22.7 Não pode ficar quieto   

22.8 Sobe em todas as partes   

22.9 Não fica quieto durante as refeições   

22.10 Seus atos dão a impressão de serem 

movidos por um motor 

  

22.11 SOMATÓRIO   

 

 

 

 

REAÇÕES ADVERSAS RELACIONADAS AO MFD 

(AVALIAÇÃO DO MÉDICO/FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL) 

 

 

23) Reações adversas relacionadas à farmacoterapia:   23.1 (Sim)   23.2. (Não) 

 

 

24) Tipos de reações: 

24.1 Diminuição de apetite  

24.2  Insônia 

24.3 Dor abdominal 

24.4 Cefaléia 

24.5 Propensão ao choro  

24.6 Tiques  

24.7 Tontura  

24.8 Náuseas  

24.9 Ansiedade  

24.10 Desinteresse  

24.11 Euforia  

24.12 Irritabilidade  

24.13 Pesadelo  

24.14 Tristeza  
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PERFIL FARMACOGENÉTICO RELATIVO AO GENE CES1 

 

 

 

25) Amplificação PCR Real Time dos variantes do gene CES1: 

DADOS p.Gly143Glu p.Asp260fs 

25.1População por variante   

25.3 Frequência Heterozigoto    

25.4 Frequência Homozigoto    

 

26) Características farmacogenéticas por paciente x reações adversas pelo MFD 

PACIENTE 

(codificação) 

p.Gly143Glu p.Asp260fs REAÇÕES ADVERSAS 

CAUSADAS PELO MFD 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO AVALIAÇÃO PSICOSOCIAL - MONITORAMENTO 

DO USO DO METILFENIDATO - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 

JOSÉ DE ALENCAR 

       Data da entrevista:_____/_____/_____. 

I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 

1. Nome: Naturalidade: 

2. Data de Nascim.:         /        /           Hora: 3. Idade: 4. Sexo:    Feminino      Masculino 

5. Endereço: 6. Bairro: 

7. Telefone(s) para contato: 

II. PERFIL DOS CUIDADORES 

1.Nome do Cuidador: 

2.Nome da Mãe: 3.DN:        /         / 

4. Tipo de moradia: Casa         Apto.          Pensão             Outros 

   Própria          Alugada           Cedida           

N° de cômodos: N° de moradores: 

5. Estado Civil:   Casado           Solteiro          Separado           Viúvo             Outros  

6. Profissão ou ocupação: 

7. Nome do Conjugue: 8.DN:       /       / 9. N° de filhos: 

10. Religião: Praticante:     SIM        NÃO          Eventual 

11. Escolaridade:   Analfabeto             Ensino Fundam. Incomp.                Ensino Fundam. Completo 

Ensino Médio Incomp.           Ensino Médio Completo           Ensino Superior Incomp.        Ensino Superior Completo 

12. Profissão ou ocupação do 

conjugue: 

 

13. Renda Individual R$: 14. Renda Familiar R$: 

15. Origem do encaminhamento ao CEMJA: 

16. Informe dos dados (grau de parentesco):  Pais         Tios       Avós       Outros 

 

II. HISTÓRICO DO PACIENTE 

1. Queixas Principais: 
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2. História da doença atual (HDA): 

 

 

 

 

3. CID Principal:                                4. CID Comorbidades: 

 

5. Histórico de outras patologias:             Na Criança                 Na Familia 

Depressão: SIM         NÃO              NS/NR Hipertensão: SIM          NÃO         NS/NR 

Cardiopatias:  SIM          NÃO        NS/NR       Hiper           ou       Hipo        Tireoidismo 

Síndrome de Touret:      SIM          NÃO         NS/NR 

Transtorno do Humor Bipolar (THB):      SIM          NÃO         NS/NR 

Transtorno de Personalidade: TOD/TC:      SIM           NÃO         NS/NR 

Outros (especificar): 

 

DADOS FAMILIARES: 

1. Com quem mora o paciente:  Família de origem       Família pós-divórcio        Apenas um dos pais          Parentes 

Amigos         Sem residência fixa             Outros (especificar):  

2. Relacionamento familiar:   Ótimo          Bom            Regular          Ruim             

 

 

 

DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS DA FAMILIA 

1. Trabalham atualmente:  SIM         NÃO      

2. Renda aproximada com base no salário min.: Valor em R$ 

3. Renda individual: 4. Renda familiar: 
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1 Até 1 salário min. 1 Até 1 salário min. 

2 1 - 2 salários min. 2 1 - 2 salários min. 

3 2 - 3 salários min. 3 2 - 3 salários min. 

4 3 – 4 salários min. 4 3 – 4 salários min. 

5 4 ou mais salários min. 5 4 ou mais salários min. 

6 Sem rendimento 6 Sem rendimento 

5. Recebe benefício:  SIM        NÃO 

6. Número de dependentes da renda familiar (incluindo o paciente):  

 

DADOS SOBRE HISTÓRICO FAMILIAR SOBRE USO DE DROGAS 

1. Uso de drogas lícitas ou ILÍCITAS:       Pai          Mãe       Ambos         Obs: 

2. Álcool:      Ocasionalmente            Uso recreacional           Frequente          Muito frequente            Dependência 

2.Tabaco:        Nunca fumou          Ex-fumante            Fumante          Dependência 

3. Uso de drogas ilícitas:        Nunca usou          Ex-usuário             Usuário              Dependente 

Se uso de drogas ilícitas, qual tipo de droga: 

 

 

DADOS SOBRE O TRATAMENTO DO TDAH 

Identificação do Medicamento: 

Nome Forma Farmacêutica Posologia Laboratório 

1.    

2.    

3.    

4.    

Significado do Medicamento para o cuidador: 

     Alívio          Rendimento escolar           Dependência              Obrigação           Inútil/Sem efeito            Outros 

Questionário direcionado ao(s) cuidador(es): 

1. Sabe por que está usando o medicamento?     SIM           NÃO 
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2. Sabe o que é TDAH?       SIM           

NÃO  
3. Há quanto tempo iniciou o tratamento? 

4. Recebeu orientação para usar o medicamento?    SIM           NÃO        Se sim, de quem? 

5. A criança já tentou parar de tomar este medicamento?    SIM           NÃO            NS/NR 

5.1. Se sim, a tentativa de parar foi com ou sem orientação?      COM           SEM           NS/NR 

5.2. De quem foi à orientação de parar de tomar o medicamento?  

Médico              Farmacêutico            Outro PS             Outros              NS/NR 

6. Houve mudança na medicação durante o tratamento?               SIM         NÃO       Se sim, qual o motivo? 

             Desmame (redução gradual)           Substituição por outro medicamento             Interrupção nas férias escolares 

             Associação com outro(s) medicamento(s)                    Parada brusca                   NS/NR 

7. Já apresentou algum tipo de problema com o medicamento?    SIM           NÃO            NS/NR 

7.1. Se sim, qual tipo(s) de problema(s) teve com o medicamento? 

 

 

 

7.2. Que providências tomou para resolver o problema? 

 

 

 

Reações adversas mais comuns do Metilfenidato: Nervosismo, insônia, perda de apetite, dor abdominal, perda de peso 

durante a terapia prolongada e taquicardia podem ocorrer com mais frequência. 

8. Recebeu orientação sobre a possibilidade de sentir estas reações?  SIM           NÃO            NS/NR 

8.1. Se sim, de quem?   Médico          Farmacêutico        Outro PS         Outros          NS/NR 

Anotações: 
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DADOS SOBRE RAM 

1. A criança já teve alguma vez problemas (efeitos desagradáveis) causados pelo uso do medicamento?  SIM           

NÃO            NS/NR 

2. O (A) Sr.(a) lembra qual foi (ou quais foram) o(s) medicamento(s) que provocou(aram) este(s) problema(s)?          

SIM           NÃO            NS/NR 

3. Qual foi (ou quais foram) este(s) medicamento(s)? 

 

 

 

4. O (a) Sr.(a) lembra o que a criança sentiu?  SIM           NÃO            NS/NR 

5. Se lembra, o que ela sentiu (descrição dos sinais/sintomas)? 

 

 

 

 

 

Anotações: 

 

 

 

 

 


