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Estudo comparativo entre antipsicóticos atípicos no tratamento da 

esquizofrenia e sua influência na qualidade de vida dos pacientes 
 

RESUMO 

A esquizofrenia é um transtorno mental grave e persistente; o diagnóstico ocorre 

principalmente na fase da adolescência. O tratamento farmacológico se faz com antipsicóticos 

típicos e atípicos. Os atípicos apresentam como vantagem os reduzidos efeitos 

extrapiramidais, o que os tornam promissores no tratamento da esquizofrenia, por outro lado, 

eles têm apresentado alterações metabólicas e hormonais significativas. O objetivo deste 

estudo foi avaliar a influência dos antipsicóticos atípicos, olanzapina e risperidona, sobre a 

qualidade de vida, assim como sobre seus efeitos adversos nos pacientes esquizofrênicos. Para 

isto foi analisada a qualidade de vida dos pacientes com aplicação do instrumento EuroQol-

5D-3L, bem como a realização de exames bioquímicos e hormonais, aferição da pressão 

arterial, e medição de índices antropométricos, além da aplicação das escalas Ugvalg for 

Kliniske Undersgelser (UKU) e Simpson-Angus, estas avaliaram os efeitos colaterais 

ocasionados pelos medicamentos. Os dados foram analisados utilizando-se o teste t de 

Student e teste de qui-quadrado, com nível de significância de 5%. Os resultados do EuroQol 

mostraram que o antipsicótico olanzapina causa prejuízos significativos associados aos 

cuidados pessoais (p < 0,001). Comparando os dois grupos de antipsicóticos, o valor médio de 

anos de vida ajustados pela qualidade, conhecido por QALY, foi favorável para o grupo da 

risperidona (p < 0,032). Os demais resultados obtidos dos grupos olanzapina e risperidona 

foram comparados entre si. Em relação às variáveis socioeconômicas, observou-se que os 

homens utilizavam, de forma prevalente, a olanzapina (p < 0,008); este mesmo grupo 

apresentou os seguintes resultados, significativamente desfavoráveis, relacionados às 

seguintes variáveis antropométricas: circunferência abdominal (p < 0,01), circunferência do 

quadril (p < 0,02) e peso (p < 0,02), além da pressão arterial (p < 0,04). As análises 

bioquímicas e hormonais mostraram que a olanzapina ocasionou prejuízos relacionados às 

seguintes variáveis: triglicerídeos (p < 0,04), HDL colesterol no sexo masculino (p < 0,02) e 

cortisol (p < 0,01). Nos usuários de risperidona, o único valor desfavorável foi o da prolactina 

(p < 0,04). Em relação às análises da escala de Simpson-Angus, o grupo tratado com 

olanzapina ficou em situação desfavorável, pois a média dos escores totais para olanzapina foi 

de 0,38, enquanto que para risperidona foi de 0,11 (p < 0,02).  Na escala UKU, obteve-se os 

seguintes resultados, também desfavorável para o grupo olanzapina: fadiga (p < 0,02), 



 
 

distonia (p < 0,01) e tremor (p < 0,03). De acordo com a escala UKU, os efeitos colaterais 

presentes no grupo da risperidona incluíram: ginecomastia (p < 0,01), disfunção ejaculatória 

(p <0,02) e disfunção erétil (p <0,02). Conclui-se que os usuários de olanzapina apresentaram 

o pior escore de qualidade de vida, maiores riscos metabólicos associados ao sobrepeso, e 

perfil lipídico inadequado, além de maior tendência a manifestação de sintomas 

extrapiramidais. Contudo, os usuários de risperidona se mostraram mais propensos a reações 

adversas decorrentes de alterações hormonais.  

 

Palavras-chave: Esquizofrenia. Antipsicóticos atípicos. Exames bioquímicos e hormonais. 

Qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Comparative study of atypical antipsychotics in the treatment of 

schizophrenia and its influence on quality of life of patients 

 

ABSTRACT 

Schizophrenia is a severe and persistent mental illness; diagnosis occurs mainly during 

adolescence. The pharmacological treatment is done with typical and atypical antipsychotics. 

Atypical have the advantage of reduced extrapyramidal effects, which make them promising 

for the treatment of schizophrenia, furthermore, they have shown significant metabolic and 

hormonal changes. The objective of this study was to evaluate the influence of atypical 

antipsychotics, olanzapine and risperidone on the quality of life and on their adverse effects in 

schizophrenic patients. For this we analyzed the quality of life of patients with 

implementation of EuroQol-5D-3L instrument and performing biochemical and hormonal 

tests, blood pressure measurement, and measurement of anthropometric indices, besides the 

application of Ugvalg scales for Kliniske Undersgelser (UKU) and Simpson-Angus, who 

evaluated the side effects caused by drugs. Data were analyzed using the Student t test and 

chi-square test, with 5% significance level. The results showed that the EuroQol the 

antipsychotic olanzapine causes significant losses associated with personal care (p <0.001). 

Comparing the two groups of antipsychotics, the average years of quality-adjusted life, known 

per QALY was favorable for the risperidone group (p <0.032). The results of olanzapine and 

risperidone groups were compared. In terms of socioeconomic, it was observed that men used, 

the prevalent form, olanzapine (p <0.008); this same group showed the following results 

significantly unfavorable, related to anthropometric variables: waist circumference (p <0.01), 

hip circumference (p <0.02), weight (p <0.02) and blood pressure (p <0.04). The biochemical 

and hormonal analyzes showed that olanzapine resulted in losses related to the following 

variables: triglycerides (p <0.04), HDL cholesterol in men (p < 0.02) and cortisol (p < 0.01). 

In risperidone users, the only negative value was prolactin (p < 0.04). Regarding the analysis 

of the Simpson-Angus scale, the group treated with olanzapine was handicapped because the 

average total scores for olanzapine was 0.38, while for risperidone was 0.11 (p < 0.02). In the 

UKU scale, the following results were obtained also unfavorable for the olanzapine group: 

fatigue (P <0.02), dystonia (p <0.01) and tremor (p <0.03). According to the UKU scale, the 

side effects present in the risperidone group included: gynecomastia (p <0.01), ejaculatory 

dysfunction (p <0.02) and erectile dysfunction (p <0.02). It was concluded that olanzapine 

users had the worst score of quality of life, higher metabolic risks associated with overweight 



 
 

and inadequate lipid profile and greater tendency to extrapyramidal manifestations. However, 

risperidone users were more likely to adverse reactions due to hormonal changes. 

 

Keywords: Schizophrenia. Atypical antipsychotics. Biochemical and hormonal tests. Quality 

of life. 
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1. INTRODUÇÃO 

A esquizofrenia é um transtorno mental grave e persistente que se caracteriza por 

distorções do pensamento e da percepção, por inadequação e embotamento do afeto, a 

princípio não apresenta prejuízos da capacidade intelectual, no entanto, ao longo do tempo, 

podem surgir danos cognitivos (GHARAEIPOUR, 2012). Trata-se de uma doença crônica 

cujos primeiros sintomas aparecem, geralmente, na adolescência ou no adulto jovem 

(MUESER; MCGURK, 2004). Estes sintomas são categorizados em positivos e negativos, 

entre os positivos estão: alucinações, pensamentos e discursos desorganizados, além de 

delírios, ansiedade excessiva e comportamento agressivo, que são constantes na fase de crise 

(GHARAEIPOUR, 2012), já os sintomas negativos incluem o isolamento social, a indiferença 

emocional e a pobreza do pensamento (PALHA, 1997). 

No Brasil, os pacientes com diagnóstico de esquizofrenia ocupam 30% dos leitos 

psiquiátricos hospitalares e o segundo lugar das primeiras consultas psiquiátricas 

ambulatoriais, que corresponde a 14% (KALRA; BHUGRA; SHAH, 2012).  

O tratamento medicamentoso é baseado no uso de antipsicóticos que são classificados em 

antipsicóticos de primeira geração (APG) ou típicos e antipsicóticos de segunda geração 

(ASG), também denominados de atípicos. Os de primeira geração apresentam eficácia 

semelhante aos de segunda, no entanto os atípicos possuem a capacidade de promover a ação 

antipsicótica em doses que não produzem, de modo significativo, sintomas extrapiramidais 

(SEP), que é uma reação adversa desagradável e comum em pacientes tratados com esta 

classe de medicamentos (MILLER et al, 2008), todavia a literatura relata que esta nova 

geração de antipsicóticos pode favorecer o desenvolvimento de alterações hormonais, além de 

oferecer um maior risco de desencadear distúrbios metabólicos (KRAEMER et al, 2011). 

O uso dos ASG tem se tornado alvo de estudos e vem sendo associado a um acréscimo de 

morbidades relevantes como: obesidade androide, dislipidemias, hipertensão arterial, diabetes 

mellitus tipo II e síndrome metabólica, todas são fatores que elevam o risco cardiovascular e 

consequentemente podem contribuir para a redução da expectativa e qualidade de vida dos 

pacientes que utilizam estes medicamentos (ABI-DARGHAM; LARUELLE, 2005; ELKIS et 

al, 2008; MONTEJO, 2008). 

Os efeitos colaterais do tratamento farmacológico da esquizofrenia, os seus sintomas e as 

alterações psicossociais influenciam no estado de saúde psíquico e físico dos pacientes com 

consequências que geram impacto negativo na qualidade de vida dos esquizofrênicos 

(AWAD; VORUGANTI, 2012). 
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 O termo qualidade de vida foi citado pela primeira vez em 1920, anos depois Lehman, 

Ward e Linn (1982) afirmaram que a avaliação da qualidade de vida de pacientes pode 

auxiliar na compreensão do impacto negativo que a doença exerce na vida dos indivíduos 

acometidos pela esquizofrenia, assim como permite avaliar a influencia que a assistência à 

saúde exerce sobre a reconquista do bem-estar geral dos esquizofrênicos, o que é de extrema 

importância, já que se trata de uma doença crônica, ou seja, o tratamento não é capaz de curar, 

apenas ameniza os sofrimentos ocasionados pela psicopatologia.  (AWAD; VORUGANTI, 

2012).  

A qualidade de vida na esquizofrenia é um tema complexo, pois envolve alterações 

psicossociais, sintomas esquizofrênicos e reações adversas a antipsicóticos, ela pode ser 

avaliada através de questionários, exames bioquímicos e hormonais. Reflexões mais 

aprofundadas sobre sua influência na vida dos indivíduos esquizofrênicos nos leva a 

considerar a necessidade de ações intersetoriais e interdisciplinares no sentido de estabelecer 

condições de vida saudáveis (AWAD; VORUGANTI, 2012).  

O desenvolvimento de políticas de saúde que proporcionem melhor qualidade de vida aos 

pacientes com transtornos psiquiátricos parece ser bastante lento em comparação ao seu 

desenvolvimento em outras áreas médicas, em parte, isto pode ser justificado pela carência de 

pesquisas que mostrem as diversas dificuldades enfrentadas pelos portadores de esquizofrenia 

(ALONSO et al, 2009). 

Os antipsicóticos de segunda geração são considerados uma inovação tecnóloga, e como 

tal, acredita-se que eles proporcionam uma melhor qualidade de vida aos seus usuários, estes 

medicamentos são de alto custo e para que boa parte da população tenha acesso a eles, existe 

a necessidade de investimentos por parte do governo. (BRASIL, 2004) 

No município de Natal, localizado no Estado do Rio Grande do Norte, o Hospital Dr. João 

Machado é considerado o de referência na área de psiquiatria. De acordo com uma pesquisa 

realizada no setor de dispensação de medicamentos deste hospital, constatou-se que os 

antipsicóticos de segunda geração mais utilizados pelos pacientes para o tratamento da 

esquizofrenia eram olanzapina 10 mg e risperidona 2mg, cada comprimido destes 

medicamentos são comercializados, em média, e respectivamente pelos seguintes valores: R$ 

23,04 e R$ 2,25; (CHAVES, K. M et al, 2012). Observa-se uma diferença significativa de 

custos. Diante disto surge o seguinte questionamento: será que a olanzapina por ser mais 

valorizada economicamente que a risperidona consequentemente reduz de forma mais 

significativa o impacto negativo que a esquizofenia ocasiona na vida dos pacientes portadores 
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deste transtorno mental, ou seja, será que os usuários de olanzapina, apresentam menos 

reações adversas e melhor qualidade de vida em relação aos pacientes que utilizam 

risperidona? 

Inovações tecnológicas, como os antipsicóticos atípicos, exigem investimentos por parte 

do governo brasileiro (BRASIL, 2004), portanto há necessidade de uma vigilância 

farmacêutica permanente, de forma a conhecer os reais benefícios alcançados na qualidade de 

vida dos pacientes favorecidos por estas inovações, bem como identificar, através de 

instrumentos padronizados, os efeitos adversos da nova geração de antipsicóticos, a fim de 

determinar se o real ganho de qualidade de vida apresentado pelos pacientes justificam os 

custos do governo com esta nova tecnologia. Um dos instrumentos que pode auxiliar nesta 

tomada de decisão é o EuroQol, que foi utilizado neste estudo para a avaliação da qualidade 

de vida em portadores de esquizofrenia, esta pesquisa é pioneira na aplicação deste 

instrumento em pacientes esquizofrênicos no Brasil. 
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2. REVISÃO DA LITRATURA 

2.1  História e conceito da esquizofrenia 

 A história sugere que a esquizofrenia atinge a humanidade há milênios, porém, o seu 

histórico conceitual data do final do século XIX, quando Emil Kraepelin descreveu a 

demência precoce. Outro cientista que teve importante influência sobre o conceito atual de 

esquizofrenia foi Eugen Bleuler (SILVA, 2006). 

Kraepelin (1856-1926) estabeleceu uma classificação de transtornos mentais que se 

baseava no modelo médico. Seu objetivo era delinear a existência de doenças com etiologia, 

sintomatologia, curso e resultados comuns. Ele chamou uma dessas entidades de demência 

precoce, porque começava no início da vida e quase invariavelmente levava a problemas 

psíquicos. Seus sintomas característicos incluíam alucinações, perturbações em atenção, 

compreensão e fluxo de pensamento, esvaziamento afetivo e sintomas catatônicos. A etiologia 

era endógena, ou seja, o transtorno surgia devido a causas internas (SILVA, 2006). 

Bleuler (1857-1939) criou o termo “esquizofrenia” (esquizo = divisão, phrenia = mente) 

que substituiu o termo demência precoce na literatura. Ele conceitualizou o termo para indicar 

a presença de um cisma entre pensamento, emoção e comportamento nos pacientes afetados. 

Para explicar melhor sua teoria relativa aos cismas mentais internos nesses pacientes, Bleuler 

descreveu sintomas primários específicos da esquizofrenia que se tornaram conhecidos como 

os quatro “As”: associação frouxa de ideias, ambivalência, autismo e alterações de afeto. Ele 

também descreveu os sintomas secundários, que incluíam alucinações e delírios (EY, 

BERNARD; BRISSET, 1985). 

Neste período foram definidos os três subtipos clássicos de esquizofrenia: demência 

paranóide, hebefrenia e catatonia, que no passado eram doenças distintas até que Kraepelin as 

reuniu sob o nome de demência precoce. Juntamente com a esquizofrenia simples, introduzida 

por Bleuler, os subtipos paranóide, hebefrênico e catatônico de Kraepelin formaram o grupo 

de esquizofrenias de Bleuler (SILVA, 2006). 

Antigamente os esquizofrênicos eram colocados em sanatórios para loucos, porque pouco 

se sabia a respeito da doença. No entanto, nas últimas décadas, houve grande avanço no 

estudo, mas apesar de vastas e profundas pesquisas, a esquizofrenia que é caracterizada por 

comportamento anormal e isolamento emocional continua sendo um grande mistério, o que 

também podemos dizer é que se trata de uma doença psiquiátrica endógena caracterizada pela 

perda do contato com a realidade. A pessoa pode ficar fechada em si mesma, com o olhar 

perdido, indiferente a tudo o que se passa ao redor. Normalmente, é difícil distinguir a 
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esquizofrenia de outros quadros psiquiátricos como depressão ou transtorno bipolar, razão 

pela qual é essencial o diagnóstico médico dado pelo conjunto de sintomas específicos 

(SILVA, 2006). 

2.2 Sintomas, causas e prevalência 

Os sintomas da esquizofrenia são divididos em duas categorias: os positivos e os 

negativos. Os positivos estão presentes com maior nitidez na fase aguda da esquizofrenia, eles 

são caracterizados por perturbações mentais incomuns e entende-se como sendo os seguintes 

sintomas: delírios, pensamentos irreais, alucinações caracterizadas por percepções irreais de 

audição, visão, paladar, olfato ou tato, sendo mais frequentes as alucinações auditivas e 

visuais; pensamento e discurso desorganizado, alterações visíveis do comportamento, 

ansiedade excessiva e agressividade constante na fase de crise (GHARAEIPOUR, 2012). Os 

sintomas negativos correspondem ao resultado da perda ou diminuição das capacidades 

mentais que acompanham a evolução da doença e refletem um estado deficitário ao nível da 

motivação, das emoções, do discurso, do pensamento e das relações interpessoais, como a 

falta de vontade ou de iniciativa; isolamento social; apatia; indiferença emocional, pobreza do 

pensamento (PALHA, 1997). Alguns destes sintomas se manifestam em ciclos de recidivas e 

remissões, eles surgem de forma diferenciada entre os portadores de esquizofrenia, alguns 

indivíduos veem-se mais afetados do que outros ao ponto de muitas vezes impossibilitar-lhes 

uma vida normal (MUESER; MCGURK, 2004).  

Existem portadores de esquizofrenia que têm a sensação de que seus pensamentos, 

sentimentos e atos mais íntimos são sentidos ou partilhados por outros, podem desenvolver 

delírios explicativos de que forças externas influenciam pensamentos e ações, de forma 

muitas vezes bizarra, aspectos periféricos e irrelevantes de conceitos são conjugados com 

aspectos centrais, o paciente pode exibir um pensamento vago, elíptico e obscuro, acreditando 

que situações da vida quotidiana possuem um significado particular, relacionado unicamente 

com ele. Pode haver a sensação de interrupção do curso do pensamento e a sensação de que as 

ideias são retiradas por um agente exterior. O humor é caracteristicamente superficial ou 

impróprio, acompanhado, com frequência, de inércia, negativismo ou estupor (PILLMANN; 

WUSTMANN T.; MARNERO, 2012).  

Apesar de décadas de pesquisa, a fisiopatologia e a etiologia da esquizofrenia não são 

completamente entendidas. As principais hipóteses estão relacionadas às alterações dos 

sistemas de neurotransmissores tais como as vias glutamatérgica e dopaminérgica 

(BIEDERMANN; FLEISCHHACKER, 2009). O modelo de doença de maior aceitação é o da 
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“vulnerabilidade versus estresse”, conceito que propõe que a presença de vulnerabilidade 

genética aumenta o risco para o desenvolvimento dos sintomas devido a falhas de 

mecanismos para lidar com estressores ambientais, físicos e/ou psicológicos (CARDOSO et 

al., 2006).  

A síndrome esquizofrênica é mais frequente no sexo masculino, neles ela inicia de forma 

precoce e com pior evolução. As mulheres apresentam um quadro clínico mais brando, tardio 

e com melhor prognóstico (CARDOSO et al., 2006), sendo a proporção de 1,4 homens com 

diagnóstico de esquizofrenia para uma mulher (CARDOSO et al., 2006).  

Calcula-se que a sua prevalência mundial se situe entre 0,5 e 1% (GHARAEIPOUR, 

2012) e que a sua incidência atingirá 15,2 por 100.000 pessoas anualmente (PALHA, 1997). 

No Brasil, foram encontradas prevalências de 0,3%-2,4% da população para psicose em geral 

em um estudo de 1992 realizado em três capitais brasileiras (PILLMANN; WUSTMANN T.; 

MARNERO, 2012). Em relação à carga global das doenças, esses transtornos são 

responsáveis por 1,1% dos AVAI (anos de vida ajustados para incapacidade) e por 2,8% dos 

AVI (anos de vida com incapacidade) (KANE et al.,1988).  

 

2.3  Abordagens terapêuticas na esquizofrenia  

O tratamento da esquizofrenia é mais eficaz no estágio inicial. Os cinco primeiros anos do 

transtorno tendem a apresentar maior variabilidade na morbidade clínica, após este período, 

há uma tendência à estabilização do seu estado, independente de ser favorável ou não. Isso 

ocorre porque alterações neurofuncionais e neuroanatômicas, na esquizofrenia costumam 

ocorrer mais neste período do que com a cronicidade da doença. O tempo de tratamento para 

obtenção da remissão aumenta à medida que se sucedem os episódios psicóticos (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2014).  

Desde o surgimento do primeiro antipsicótico, a clorpromazina na década de 1950, o 

tratamento da esquizofrenia é baseado no uso de antipsicóticos. Os antipsicóticos têm um 

efeito neuroprotetor e podem evitar a progressão da doença em sua fase inicial, mas para isso 

é necessário que o medicamento seja iniciado assim que identificado o transtorno, a adesão de 

ao tratamento farmacológico é necessário para que a resposta terapêutica seja satisfatória, 

assim como para prevenção de surtos psicóticos (HEGARTY et al, 1994).  

A evolução dos métodos de tratamento da esquizofrenia mostra que antes do surgimento 

da clorpromazina somente 20% dos pacientes respondiam favoravelmente aos tratamentos 

disponíveis (insulinoterapia e eletroconvulsoterapia), proporção esta que triplicou após a 
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introdução dos primeiros antipsicóticos (HEGARTY et al, 1994). A capacidade desta classe 

de medicamentos para redução dos sintomas psicóticos via o bloqueio de receptores da 

dopamina D2 tem sido bem estabelecida no tratamento da esquizofrenia (ABI-DARGHAM; 

LARUELLE, 2005).  

Os antipsicóticos, sob a forma de monoterapia, são considerados tratamento de escolha. 

Os convencionais são conhecidos por antipsicóticos de primeira geração (APG) ou típicos, 

têm maior afinidade pelos receptores dopaminérgicos D2. O bloqueio pós-sináptico dos 

receptores D2 está relacionado à melhora dos sintomas psicóticos e cognitivos. Por outro 

lado, o bloqueio destes receptores no núcleo estriado cerebral determina o surgimento de 

sintomas parkinsonianos agudos, os chamados efeitos extrapiramidais (SEP) que contribuem 

para o surgimento de distonias e discinesias tardias, sinais crônicos relacionados ao uso de 

antipsicóticos que comprometem a adesão do paciente ao tratamento, além disto, o bloqueio 

dopaminérgico frontal está associado ao desenvolvimento de sintomas negativos e 

depressivos (MIYAKE; MIYAMOTO; JARSKOG, 2012)  

Os antipsicóticos de segunda geração (ASG), também chamados de atípicos passaram a 

fazer parte do arsenal terapêutico a partir da década de 90 do século passado, com a retomada 

do uso da clozapina, medicação que foi descoberta nos anos 1970, cujo uso havia sido quase 

abandonado devido ao risco de desenvolver agranulocitose (DE FRUYT et al, 2012)  

Alguns estudos relatam que os antipsicóticos de segunda geração favorecem a adesão do 

paciente ao tratamento quando comparados aos de primeira, uma vez que é menor a 

incidência de sintomas extrapiramidais, melhoram a cognição e previnem novas 

hospitalizações (LAHON et al, 2012). Estudos também concluem que os antipsicóticos 

atípicos, podem exercer um papel neuroprotetor mais eficiente, impedindo a progressão da 

atrofia cortical em pacientes de primeiro episódio psicótico tratados com olanzapina, ao 

contrário do que ocorreu com aqueles tratados com haloperidol, um antipsicótico típico (COSI 

et al, 2005). Estas evidências poderiam levar à escolha dos ASG como a primeira opção no 

tratamento da esquizofrenia, não fossem seus altos custos, especialmente quando comparados 

aos APG (MILLER et al, 2008).  

Keefe (2007) e colaboradores afirmam que as características atípicas dos antipsicóticos de 

segunda geração são decorrentes de uma espécie de equilíbrio entre antagonismo receptores 

de dopamina (D2) e de serotonina (5-HT2), presente em vários medicamentos desta classe, 

como por exemplo: clozapina, risperidona, olanzapina, quetiapina e ziprasidona. 
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Os antipsicóticos atípicos disponíveis no Brasil, para uso por via oral, incluem: 

clozapina, risperidona, olanzapina, quetiapina, ziprasidona, amissulprida e aripiprazol. Em 

dezembro de 2011 foi lançado no Brasil o primeiro antipsicótico de segunda geração injetável 

de longa duração, o palmitato de paliperidona, que deve ser usado uma vez por mês. Até então 

só existiam antipsicóticos injetáveis (depósito) de primeira geração e um de segunda geração 

de uso quinzenal, a risperidona (Risperdal Consta). Os injetáveis, em especial o palmitato de 

paliperidona, representam um avanço no tratamento da esquizofrenia, especialmente nos 

casos de pacientes com histórico ou características de não adesão ao tratamento oral como 

pacientes que se recusam a tomar remédios e consequentemente apresentam recaídas 

frequentes porque param de tomar a medicação. Através de injeções mensais o paciente 

recebe níveis regulares da medicação antipsicótica sem a necessidade de comprimidos orais. É 

uma nova opção para garantir um tratamento eficaz nos casos iniciais de esquizofrenia e com 

isso evitar a progressão da doença (KEEFE et al, 2007)  

Embora os antipsicóticos atípicos proporcionem melhores condições de saúde, não estão 

isentos de reações adversas, sabe-se que alguns oferecem maior risco de causar distúrbios 

metabólicos após período prolongado de tratamento, por isso, possivelmente, eles apresentam 

um maior risco de mortalidade, entretanto não pertencem a uma classe homogênea em relação 

à tolerabilidade e segurança e isso também reflete no perfil de risco de eventos adversos 

metabólicos (KRAEMER et al, 2011).  

Os antipsicóticos de segunda geração com maior risco metabólico são clozapina e 

olanzapina, seguidos pela risperidona e quetiapina (risco intermediário), sendo o aripiprazol e 

a ziprasidona os considerados de menor risco de causar efeitos adversos metabólicos 

(KRAEMER et al, 2011).  

 

2.4 Efeitos adversos dos antipsicóticos 

2.4.1 Alterações metabólicas e esquizofrenia  

À primeira vista, os ASG mostraram-se superiores aos APG uma vez que, controlam os 

sintomas esquizofrênicos com menor incidência de sintomas extrapiramidais, isto favorece a 

adesão do paciente ao tratamento (RUMMEL-KLUGE et al, 2012). No entanto, seu uso está 

associado a uma maior incidência de alterações metabólicas, tais como: aumento de peso, 

dislipidemias, diabetes mellitus tipo II e síndrome metabólica (ELKIS et al, 2008).  

A síndrome metabólica (SM) é caracterizada por um distúrbio no metabolismo onde as 

ações normais da insulina estão prejudicadas. Para o diagnóstico da SM em estudos 
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populacionais, o critério do National Cholesterol Education Program – Adult Treatment 

Panel III (NCEP-ATPIII) é o mais usado, tanto na prática clínica como em estudos 

epidemiológicos, ele envolve a presença de três ou mais dos seguintes fatores: pressão arterial 

sistêmica (HAS) ≥ 130 x 85mmHg ou uso de anti-hipertensivo; circunferência da cintura 

≥102 cm para homens e ≥ 88 cm para mulheres, colesterol de alta densidade (HDL) < 40 

mg/dl nos homens e < 50 mg/dl nas mulheres;  triglicérides ≥ 150 mg/dl ou em tratamento 

para triglicérides elevado; glicemia de jejum ≥ de 100 mg/dl ou em tratamento hiperglicemia 

(PENALVA, 2008).  

Apesar da relevância do tema, a síndrome metabólica ainda carece de estudos 

epidemiológicos. Em uma pesquisa realizada na cidade de Vitória - capital do Espirito Santo, 

mostrou uma prevalência de 29,8%, sem apresentar a diferença entre os sexos. Na faixa etária 

entre 25 e 34 anos, a prevalência foi de 15,8%, alcançando 48,3% na faixa de 55 a 64 anos 

(SALAROLI et al, 2007). O parâmetro da SM mais frequente em homens foi hipertensão, 

seguido de hipertrigliceridemia, baixo HDL-colesterol, hiperglicemia e obesidade abdominal. 

Nas mulheres, hipertensão em primeiro lugar, seguida do baixo HDLcolesterol, obesidade 

abdominal, hipertrigliceridemia e hiperglicemia. Concluiu-se que a prevalência de SM é 

elevada, inclusive nos mais jovens, com grande contribuição da hipertensão para o seu 

diagnóstico. Controle dos fatores de risco deve ser promovido visando reduzir o impacto das 

doenças cardiovasculares na mortalidade geral (SALAROLI et al, 2007). 

A SM triplica as chances de desenvolvimento das doenças cardiovasculares e aumenta em 

duas vezes a taxa de mortalidade em relação à da população geral (INTERNATIONAL 

DIABETES FEDERATION, 2006). No Brasil ainda não existem estudos representativos da 

prevalência da SM em pacientes com esquizofrenia, mas sabe-se que ela pode contribuir para 

a redução da expectativa de vida destes pacientes que atualmente é 20% menor em relação à 

média da população (BRANDÃO, 2004). Este transtorno mental vem sendo associado às 

comorbidades motivadas pela SM e, por isso, vêm se tornando alvo de estudos (ELKIS et al, 

2008).  

As seguintes teorias estão entre as diversas que tentam explicar a presença dos distúrbios 

metabólicos presentes em pacientes esquizofrênicos: “estes distúrbios podem fazer parte da 

doença em si, devido aumento do estresse e da resposta inflamatória”; ou ainda “podem estar 

relacionados a efeitos colaterais do tratamento medicamentoso” (ELKIS et al, 2008).  

Em um estudo realizado na cidade de Nova York, nos Estados Unidos da América, 

pacientes que utilizaram haloperidol, antipsicótico de típico, não apresentaram aumento nos 
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níveis de colesterol, triglicérides e glicose. Já os pacientes que usaram a olanzapina ou 

clozapina, antipsicóticos atípico, apresentaram respectivamente maior ganho de peso e 

elevados níveis de colesterol, triglicérides e glicose (KRAKOWSKI; CZOBOR; CITROME, 

2009).  

 

2.4.2  Alterações hormonais e esquizofrenia 

Os hormônios desempenham funções fisiológicas de regulação, entre elas podem ser 

citadas: armazenamento, produção e utilização de energia; adaptação a novos ambientes e 

condições de estresse; favorecimento do crescimento e desenvolvimento; maturação e função 

do sistema reprodutor (BRUNTON; PARKER, 2010), ou seja, são essenciais para o bom 

funcionamento do organismo. 

Os antipsicóticos, por atuarem no sistema nervoso central (SNC), podem exercer 

influencia na secreção hormonal, uma vez que parte deles são regulados pelo eixo hipotálamo, 

adeno-hipófise e glândula endócrina, o cortisol é um destes hormônios. 

Estudos constatam que o estresse é um fator importante no desenvolvimento de psicoses e 

de doenças metabólicas, porém ainda não se tem conhecimento dos mecanismos biológicos 

pelo qual isto ocorre. Evidencias apontam a importância da participação do sistema nervoso 

simpático (SNS), assim como do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) no aumento dos 

níveis séricos de cortisol em períodos de estresse (BRADLEY; DINAN, 2010). Um modelo 

de psicose, denominado “vulnerabilidade-stress”, postula que a predisposição genética ao 

estresse torna o indivíduo mais vulnerável ao desenvolvimento de transtornos mentais graves, 

quando submetido a situações estressantes. De fato, estas circunstâncias precedem o 

aparecimento de psicoses e recaídas psicóticas em pacientes com esquizofrenia. Também foi 

demonstrado que estes doentes percebem os problemas diários de forma mais estressante do 

que indivíduos saudáveis, o que indica uma maior sensibilidade para o desenvolvimento de 

estresse (MONDELLI et al, 2010). Isto pode explicar, em parte, a má saúde física de pessoas 

com esquizofrenia, uma vez que o estresse contribui para o padrão de saúde física pobre e 

mortalidade prematura sofrida por pessoas esquizofrênicas (BRADLEY; DINAN, 2010).  

Pacientes portadores de esquizofrenia em tratamento com antipsicóticos, também podem 

apresentar níveis elevados de prolactina conhecido por hiperprolactinemia, sendo este um 

efeito colateral comum, principalmente quando se trata de antipsicóticos convencionais ou 

alguns antipsicóticos atípicos (MONTEJO, 2008).  
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A prolactina é um hormônio somatotrópico da hipófise anterior cuja regulação 

hipotalâmica de sua secreção é predominante inibitória. O principal regulador é a dopamina, 

que interage com o receptor D2, alvo de alguns neurolépticos, inibindo assim a secreção de 

prolactina por células hipofisárias (BRUNTON; PARKER, 2010). 

Em indivíduos saudáveis, níveis elevados de prolactina são comuns durante a gravidez e 

após o parto, para promover a produção de leite; também pode ser constatada a 

hiperprolactinemina após exercícios físicos, em condições estressantes e durante o sono. No 

entanto, níveis elevados deste hormônio podem estar associados ao uso antipsicóticos 

(MONTEJO, 2008).  

Evidências sugerem uma relação causal entre a hiperprolactinemia e vários problemas 

patológicos em homens e mulheres. Níveis elevados de prolactina podem ter participação 

direta no desenvolvimento da amenorreia, galactorreia e ginecomastia, assim como pode 

contribuir, indiretamente, para o desenvolvimento da infertilidade, anormalidades do ciclo 

menstrual, disfunção sexual, acne, redução da densidade mineral óssea, câncer de mama e 

endométrio, além de aumentar do risco de doenças cardiovasculares. Há uma crescente 

conscientização dos efeitos prejudiciais da hiperprolactinemia na saúde física de pacientes 

esquizofrênicos tratados com antipsicóticos (MONTEJO, 2008).  

Estudos demonstram que os níveis de prolactina são normais em pacientes 

esquizofrênicos que ainda não estão em tratamento com antipsicóticos (HADDAD; WIECK, 

2004). A elevação sérica da prolactina como resultado da inclusão destes medicamentos no 

tratamento dos enfermos está relacionada com a dose utilizada, ou seja, trata-se de uma reação 

adversa dose-dependente. Há maior prevalência de hiperprolactinemia em mulheres que 

recebem antipsicóticos quando comparadas ao sexo masculino em mesma situação 

(MONTEJO, 2008). 

Quando a hiperprolactinemia induzida por medicamentos é constatada, o médico deve 

reduzir a dose do antipsicótico ou substituí-lo por um poupador de prolactina, ou seja, 

neurolépticos que tem menor influencia na alteração dos níveis de prolactina, entre eles estão 

os atípicos, exceto a risperidona e amissulprida (CHRZANOWSKI et al, 2006).  

As alterações hormonais citadas podem contribuir para má qualidade de vida em pacientes 

com esquizofrenia, uma vez que comprometem o desempenho ótimo de funções fisiológicas, 

com consequentes influencias no bem-estar físico, mental e social dos indivíduos (MASAND 

et al, 2005).  

 



23 
 

 
 

2.5  Reforma psiquiátrica 

O processo de reforma psiquiátrica teve inicio nos anos 60, com um movimento que 

buscava alternativas em relação aos manicômios para o tratamento de pacientes com doenças 

mentais, além de alternativas para serem associadas ao tratamento medicamentoso, com o 

objetivo de retirar o medicamento do foco central das terapias de patologias psiquiátricas. 

Este movimento foi denominado de anti-psiquiátrico e percorreu vários países com o intuito 

de dissolver a barreira entre assistentes e assistidos, abolir a reclusão e a repressão, assim 

como promover a liberdade com responsabilidade aos pacientes com transtornos mentais 

(RODINESCO, 1986). 

Ao enfatizar sua crítica aos pressupostos que sustentavam a instituição manicomial, 

Basaglia (1985) demonstrou que o problema da doença mental está inserido no interior de 

uma temática política. A ênfase prática de sua proposta envolvia a diminuição de leitos nos 

hospitais psiquiátricos e o desenvolvimento de uma rede de serviços psiquiátricos na 

comunidade, composta por equipes interdisciplinares, capazes de responder às demandas dos 

pacientes e de seus familiares. 

No Brasil, a criação do sistema único de saúde (SUS), em sintonia com a constituição de 

1988, preconizou a universalização do acesso aos serviços de saúde, a integralidade da 

atenção, a equidade e a hierarquização dos serviços, em um contexto descentralizado e 

municipalizado. Com mecanismos de descentralização e cogestão em sua organização, as 

diretrizes dos SUS contemplaram os princípios da reforma psiquiátrica, incluindo o processo 

de desospitalização e a garantia dos direitos de cidadania dos doentes mentais 

(VASCONCELOS, 1995).  

Assim como o SUS, a reforma psiquiátrica no Brasil consistiu em um processo que 

incluiu os movimentos sociais e políticos, que desconstruíram tanto os conceitos de saúde em 

geral, como os de psiquiatria, em particular. O Projeto de Lei “Paulo Delgado” propôs, nesse 

sentido, a extinção progressiva do modelo psiquiátrico clássico, inclusive de hospitais 

especializados, com sua substituição por outras modalidades assistenciais (ROTELLI; 

AMARANTE, 1992). 

Após 12 anos de tramitação no Congresso Nacional, a lei de número 10.216 foi 

sancionada em 2001, ela dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais. A lei em questão proíbe, em todo o Brasil, a construção de novos 

hospitais psiquiátricos e a contratação pelo serviço público de leitos e unidades particulares 

deste tipo; ela ainda estabelece que os tratamentos devem ser realizados, preferencialmente, 
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em serviços comunitários de saúde mental e, como finalidade primordial, procura a reinserção 

social do doente mental em seu meio.  A internação só deverá ser indicada quando os recursos 

extra-hospitalares se mostrarem insuficientes (BRASIL, 2001). 

Com o fenômeno da desospitalização, surgiram novos serviços denominados de centro de 

atenção psicossocial (CAPS) e hospitais-dia, tais serviços foram caracterizados como 

estruturas intermediárias entre a internação integral e a vida comunitária, eles surgiram 

através dos projetos de reforma psiquiátrica implantados no Brasil (BRASIL, 2001). Como 

resultado dessa nova política, os números de leitos em hospitais psiquiátricos apresentaram 

um declínio contínuo e simultâneo a ampliação das quantidades de CAPS (BRASIL, 2001). 

Os CAPS oferecem assistência a pacientes distribuídos em regime de um ou dois turnos, 

respeitando os parâmetros estabelecidos pelo SUS. As modalidades de atendimento nos CAPS 

constituem um universo de práticas que visam dar suporte ao paciente em crise, envolvendo 

não só o tratamento clínico, mas uma compreensão da situação que o circunda, com 

intervenções que têm por objetivo assegurar sua reinserção no contexto social e familiar. O 

CAPS é composto por uma equipe interdisciplinar formada por psiquiatras, assistentes 

sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, auxiliares de enfermagem e monitores sociais 

(BRASIL, 2001).  

As questões individuais, ambientais, familiares e sociais exercem influencia decisiva, 

tanto na evolução como no prognóstico de doenças psiquiátricas, e isso justifica as limitações 

do modelo tradicional manicomial, consequentemente existe uma necessidade da realização 

prática das novas concepções teóricas sobre saúde mental, através de uma equipe 

interdisciplinar como a encontrada nos CAPS (BRASIL, 2001). 

Infelizmente, ainda existe uma visão preconceituosa que deve ser extinta, ela considera o 

doente mental como incapaz de socializar-se, incorporando-o em padrões de rejeição e 

isolamento. Há, nesse sentido, uma convicção generalizada de que a reinserção do paciente 

em seu meio familiar e social é uma condição fundamental para a sua cura e/ou melhor 

recuperação. Esta postura percebe o tratamento e a cura como um processo que envolve não 

só a equipe de saúde, mas também o paciente, o seu meio social e familiar.  

Ainda que pautadas por uma perspectiva que, em termos teóricos, propõe um novo 

paradigma científico para a área da saúde mental, no nível da intervenção prática, ainda existe 

significativa influência da perspectiva medicalizante, anterior ao movimento da reforma 

psiquiátrica. Isso ocorre por dois motivos principais: a dificuldade de intervir nas condições 
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de vida do paciente e os recursos financeiros insuficientes de que dispõem os CAPS, que são 

sustentados pelo SUS (BRASIL, 2001). 

Apesar dos obstáculos mencionados, percebemos que, no contexto do CAPS há uma 

tendência de crescimento da reforma psiquiátrica, em sentido mais amplo, e do trabalho 

interdisciplinar, em sentido mais restrito. Os profissionais percebem positivamente o 

atendimento e as práticas interdisciplinares no processo de desospitalização (BRASIL, 2001). 

A consequência inevitável das dificuldades é que o trabalho em saúde mental tende a 

fragmentar-se e perder de vista a integralidade do cuidado, um aspecto que constitui a 

essência da reforma psiquiátrica. De certa forma, os profissionais desta área estão cientes 

desse fato e procuram superar o problema através de uma postura voluntarista. O avanço da 

reforma psiquiátrica nesse contexto exige o apoio de uma política pública específica, voltada 

para a promoção de um processo de trabalho integrado (BRASIL, 2001). 

Pode-se afirmar que o desenvolvimento da reforma psiquiátrica no CAPS requer um 

investimento maior na integração das equipes de trabalho, integração esta que necessita de um 

investimento específico, no sentido de aprofundar a união e o diálogo interdisciplinar. Faz 

parte deste aprofundamento a visão de que o conceito de saúde diz respeito a um fenômeno 

integral, que só pode ser acessível a um conjunto de especialidades em constante interação e 

diálogo (BRASIL, 2001).  

Assim, apesar de todas as dificuldades encontradas no processo de implantação dos ideais 

da reforma psiquiátrica, ela tem contribuído para o desenvolvimento de cuidados essenciais 

para o tratamento de pacientes com transtornos mentais, e por isso é uma política que ainda 

tem muito a contribuir para a conquista de uma melhor qualidade, tão importante para 

indivíduos esquizofrênicos. 

 

2.6  Qualidade de vida e esquizofrenia 

O conceito de qualidade de vida (QV) foi citado pela primeira vez em 1920 por Pigou. 

Este autor debateu o apoio governamental para pessoas de classe social menos favorecida e o 

impacto deste apoio sobre suas vidas e sobre o orçamento do Governo (WOOD-

DAUPHINEE, 1999). O termo não se popularizou e foi esquecido. Em 1964, o conceito de 

qualidade de vida foi reutilizado por Lyndon Johnson, então presidente dos Estados Unidos, 

que declarou: “... os objetivos não podem ser medidos através do balanço dos bancos. Eles só 

podem ser medidos através da qualidade de vida que proporcionam às pessoas” (FLECK, 
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1999). Após a Segunda Guerra Mundial, o conceito passou a ser empregado com frequência, 

realçando o aumento do padrão de vida em muitas sociedades ocidentais (MEEBERG, 1993).  

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), “qualidade de vida é a percepção do 

indivíduo de sua posição na vida, de acordo com o contexto cultural e o sistema de valores 

nos quais vive, e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”, este 

conceito é o mais aceito e utilizado pela comunidade científica. (MAS-EXPOSITO et al, 

2011). Lehman, Ward e Linn (1982) expõem que o conhecimento sobre a qualidade de vida 

dos pacientes pode auxiliar na compreensão a respeito da transformação que as doenças 

provocam na vida e no funcionamento das pessoas acometidas por elas, bem como na 

influencia da assistência à saúde sobre seu bem-estar geral. Em se tratando de doenças 

crônicas, como no caso dos transtornos mentais graves e persistentes, entre eles a 

esquizofrenia, a qualidade de vida torna-se ainda mais importante, já que o tratamento não é 

curativo.  

Qualidade de vida passou a ser mais reconhecida no âmbito dos transtornos psiquiátricos 

em decorrência do fechamento dos manicômios tradicionais e o processo de 

desinstitucionalização que ocorreu nos anos 60 e 70, com retorno de pacientes crônicos à 

comunidade (FLECK, 1999). Demandas como segurança pessoal, pobreza e isolamento social 

tornaram-se preocupações pessoais dos pacientes egressos de hospitais psiquiátricos, de seus 

familiares, profissionais e gestores da saúde (AWAD; VORUGANTI, 2012).  

Segundo Katschnig (2000), os pacientes com esquizofrenia vivendo na comunidade, 

quando comparados com indivíduos saudáveis, têm necessidades adicionais relacionadas aos 

seus sintomas que tornam sua permanência em tratamento especializado, quase sempre, uma 

necessidade constante. Estes pacientes estão sujeitos a diversas formas de preconceito, 

também têm que enfrentar o estigma associado à esquizofrenia, além disto possuem recursos 

pessoais mais limitados, decorrente de habilidades sociais e cognitivas mais restritas, o que 

favorece a pobreza e ausência de empregos adequados, e isto compromete a qualidade de vida 

destes indivíduos.  

A baixa qualidade de vida certamente está associada com o maior risco de suicídio nessa 

população, isto foi comprovado em uma pesquisa que verificou o comportamento suicida em 

portadores de esquizofrenia. Foram avaliados 102 pacientes ambulatoriais através de 

instrumentos como a Escala das Síndromes Negativas e Positivas (PANSS) e Escala de 

Ideação Suicida (SSI) e constatou-se que a esquizofrenia está associada a um risco elevado de 

suicídio (KAO et al, 2012).  
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De acordo com Awad e Voruganti (2012), o tratamento da esquizofrenia requer múltiplas 

abordagens, como intervenções farmacológicas e psicossociais. Três determinantes maiores 

de qualidade de vida foram identificados: sintomas esquizofrênicos e sua gravidade, perfil dos 

efeitos adversos dos medicamentos antipsicóticos e desempenho psicossocial.  

O questionário EuroQol (EQ-5D-3L) é um instrumento padronizado no Brasil que avalia a 

qualidade de vida. Ele foi desenvolvido pelo Grupo EuroQol, a fim de fornecer uma medida 

simples e genérica de saúde para avaliação clínica. Aplicável a uma grande variedade de 

condições de saúde e tratamentos, incluindo a esquizofrenia, fornece um perfil simples 

descritivo e um valor de índice único para o estado de saúde atual em que se encontra o 

paciente. O EQ-5D-3L pode ser utilizados na avaliação clínica e econômica dos cuidados de 

saúde dos pacientes, bem como em pesquisas de saúde da população (KONIG; ROICK; 

ANGERMEYER, 2007).  

O Grupo EuroQol é uma rede internacional de pesquisadores multidisciplinares dedicados 

à medição do estado de saúde. Fundado em 1987, o Grupo inicialmente consistia em 

pesquisadores da Europa, hoje inclui membros de todos os continentes (KONIG; ROICK; 

ANGERMEYER, 2007). 

 

2.7 Escalas de medicação de efeitos colaterais dos medicamentos  

Efeitos colaterais são frequentes com o uso de medicamentos antipsicóticos, a avaliação 

periódica e a investigação ativa destes efeitos são importantes para minimizá-los e permitir 

uma melhor adesão do paciente ao tratamento medicamentoso. Existem escalas de avaliação 

desenvolvidas com esta finalidade que compreendem três áreas principais: efeitos 

extrapiramidais agudos, discinesia tardia e os demais efeitos colaterais, elas são de uso 

simples e apresentam boa confiabilidade.  Entre estas escalas pode-se citar Simpson-Angus 

que avalia efeitos extrapiramidais agudos e a UKU (Ugvalg for Kliniske Undersgelser), 

elaborada para avaliação dos efeitos colaterais extrapiramidais agudos e outros efeitos 

colaterais (LINGJAERDE et al, 1987; ARAÚJO et al, 2014). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivos gerais 

Realizar um estudo comparativo entre os antipsicóticos atípicos, olanzapina e risperidona, 

no tratamento da esquizofrenia, e sua influência na qualidade de vida proporcionada aos 

pacientes. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 Delinear o perfil socioeconômico dos pacientes sob tratamento com os antipsicóticos 

atípicos incluídos nesta pesquisa; 

 Avaliar a influência dos antipsicóticos atípicos, olanzapina e risperidona, sobre a 

qualidade de vida de pacientes esquizofrênicos, utilizando o instrumento EuroQol 5D-

3L; 

 Analisar, através dos questionários Simpson-Angus e UKU, os efeitos adversos dos 

fármacos do estudo; 

 Descrever os parâmetros antropométricos, bioquímicos e hormonais dos pacientes em 

tratamento com os medicamentos da pesquisa, analisando-os comparativamente. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Desenho do estudo 

Trata-se de um estudo transversal realizado com pacientes portadores de esquizofrenia, 

cadastrados no setor de dispensação de medicamentos do Hospital Colônia Dr. João Machado 

(HJM), localizado na cidade de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte (RN) - Brasil, sendo 

este o hospital de referência em psiquiatria da Unidade Federativa (UF) e um dos 

responsáveis pela auditoria que precede a autorização para a aquisição gratuita destes 

medicamentos no RN.  

 

4.2 Tamanho da amostra  

A direção do HJM autorizou o setor de dispensação de antipsicóticos a disponibilizar o 

banco de dados de cadastro dos pacientes esquizofrênicos – nome, endereço, medicamento em 

uso e telefone - que adquiriam regularmente o medicamento no hospital. De acordo com estas 

informações constatou-se que 5.400 pacientes estavam cadastrados nos serviços ambulatoriais 

do HJM e recebiam os seguintes antipsicóticos atípicos - olanzapina, 44%; risperidona, 33%; 

outros antipsicóticos, 23%. Para calcular o tamanho da amostra adequado, foi utilizado um 

intervalo de confiança de 95% e um erro amostral tolerável de 15%. A fórmula a seguir foi 

aplicada, levando-se em consideração a população finita e a prevalência do uso de risperidona 

entre os antipsicóticos atípicos, devido ao seu baixo custo: 

 

n = z2 
α/2 NP(1 – P) 

ε2(N – 1) + z2 α/2P(1 – P) 

  

Onde “n” é o tamanho da amostra, ”Zα / 2“ é o intervalo de confiança, “P” é a prevalência, “N” 

é a população, e é “ε” o erro de amostragem tolerável. De acordo com este cálculo, o tamanho 

da amostra utilizada foi de 108 pacientes, destes 65 utilizavam olanzapina e 43 risperidona. 

No início deste estudo, o HJM disponibilizou uma sala no setor ambulatorial, nela o 

pesquisador aguardava os pacientes, que eram convidados a conhecer a pesquisa após a 

aquisição dos seus medicamentos no setor de dispensação, nesta sala eram feitos 

esclarecimentos sobre os objetivos e metodologias da pesquisa, caso o paciente aceitasse 

participar era agendado um novo dia para o início do estudo. Com a finalidade de facilitar o 

recrutamento de pacientes, este mesmo procedimento foi realizado por telefone. Ambas as 

formas de convite foram desenvolvidas aleatoriamente, e caso o paciente não pudesse ou 
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recusasse a participar do estudo, a sequência aleatória era seguida, para recrutar um novo 

paciente, até que ultrapasse um número superior a 108 indivíduos, tamanho mínimo calculado 

para a amostra, já que é frequente a perda de amostras durante o desenvolvimento de 

pesquisas, e sabia-se que isto, provavelmente, seria mais comum neste estudo, por se tratar de 

uma pesquisa com portadores de transtorno psiquiátrico. A meta inicial do grupo de pesquisa 

era recrutar 300 pacientes, mas conseguiu-se aproximadamente 200 e muitos destes foram 

excluídos, ficando apenas 108.  

 

4.3 Critérios de inclusão 

Foram incluídos no estudo os pacientes com idade entre 18 e 65 anos, de ambos os sexos, 

com diagnóstico clínico de esquizofrenia baseado na Classificação Internacional de Doenças 

(CID 10) que inclui os códigos F20 a F20.9, também estavam cadastrados no setor de 

dispensação de medicamentos do HJM e sendo tratados regularmente com os antipsicóticos 

risperidona ou olanzapina, por pelo menos um ano. Os pacientes eram alfabetizados e 

apresentaram condições de responder aos questionários da pesquisa.  

Verificou-se que a dose média de olanzapina utilizada pela amostra selecionada era de 10 

mg por dia, enquanto que para os usuários de risperidona era de 4 mg por dia. A dose diária 

não se enquadra nos critérios de inclusão. 

 

4.4 Critérios de exclusão 

No início do estudo, a amostra era de aproximadamente 200 pacientes, mas alguns 

portadores de esquizofrenia foram excluídos do estudo pelos seguintes motivos: estavam fora 

da faixa etária projetada, impossibilidade de coletar todas as variáveis do estudo, 

apresentaram grave condição médica ou neurológica ou outros transtornos psiquiátricos, 

desenvolveram episódio grave de depressão durante a pesquisa, tiveram dificuldades com 

leitura ou escrita, alguns passaram a ser tratados com um antipsicótico diferente do que 

utilizavam no início do estudo, outros desistiram da pesquisa e poucos receberam alta médica, 

ou seja, deixaram de utilizar o medicamento antipsicótico. 

 

4.5 Coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada em dois momentos, no início do estudo e 12 meses após. 

No início do estudo foi agendada uma data com o paciente e seu responsável legal, em muitos 

casos também era o cuidador, para as aplicações dos instrumentos de pesquisa: questionários 
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socioeconômicos e o EuroQol. O agendamento foi realizado telefone ou no memento em que 

o paciente estava no HJM para adquirir o seu medicamento. 

Inicialmente, esta pesquisa era realizada na sala cedida pelo HJM, mas vendo as 

dificuldades de muitos pacientes em se deslocar para o hospital, a UFRN disponibilizou um 

carro para que os pesquisadores fossem até as residências dos pacientes, posteriormente ao 

consentimento deles. 

Após o recepcionamento do paciente e de seu responsável legal, eles eram convidados a 

ler o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (apêndice B), e ao final assinar, 

caso o paciente estivesse de acordo com a pesquisa. Em seguida o pesquisador entrevistava o 

cuidador, para o preenchimento do questionário socioeconômico, logo em seguida o paciente 

respondeu o instrumento de pesquisa EuroQol. 

O segundo momento da pesquisa, foi desenvolvido nas residências dos pacientes, após 

prévia permissão dos responsáveis pelos domicílios. Esta segunda etapa do estudo, incluiu a 

coleta de sangue para exames bioquímicos e exames hormonais, aplicações dos questionários 

UKU, Simpson-Angus e novamente o EuroQol, único instrumento utilizado nas duas fases da 

pesquisa. Também foram realizadas as medições de índices antropométricos e aferição da 

pressão arterial.  

Nesta segunda fase da coleta de dados, ao chegar à casa do paciente no dia agendado, o 

pesquisador reforçou os métodos e objetivos do estudo e entregou um novo TCLE para o 

paciente e/ou seu responsável legal ler e assinar, caso o paciente ainda estivesse de acordo 

com o que estava escrito. Em seguida, deu-se início ao preparo para a coleta de sangue que foi 

realizada por um técnico de enfermagem integrado à equipe da pesquisa. Foram coletados 

15mL de sangue utilizando uma seringa de 20mL, esterilizada e descartável da marca BD. O 

material biológico coletado foi armazenado em tubos de ensaios e levado em caixa de isopor 

para o laboratório de análises.  

Para iniciar a coleta de sangue é necessário que o paciente permaneça em uma mesma 

posição, sentado ou deitado, durante 30 minutos, o pesquisador utilizou uma média de 25 

destes 30 minutos de repouso para aplicar o questionário UKU. Após a coleta do sangue, o 

paciente foi avaliado pelo instrumento Simpson-Angus. Por fim, o instrumento EuroQol foi 

utilizado novamente. Após a coleta de sangue e aplicação dos questionários, avaliou-se as 

medidas antropométricas e aferiu-se a pressão arterial.  
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4.6 Instrumentos de pesquisa 

4.6.1 Treinamento e teste piloto 

       Devido à dificuldade de acesso a amostra de pacientes esquizofrênicos, não foi possível 

realizar teste piloto para desenvolver esta pesquisa, mas as alunas pesquisadoras deste estudo, 

participaram de uma pesquisar anterior que envolveu um treinamento com um psiquiatra 

seguida da aplicação dos instrumentos de pesquisa em pacientes esquizofrênicos. Entre os 

instrumentos aplicados estavam o questionário socioeconômico, Simpson-Angus e UKU. 

       A professora Dra. Aurigena Antunes de Araújo, coordenadora da pesquisa, recebeu um 

treinamento para a utilização do instrumento EuroQol, em visita a Universidade de Barcelona 

– Espanha, e de acordo com os conhecimentos adquiridos, fez um treinamento com as alunas 

responsáveis pelo desenvolvimento do estudo em questão.  

 

4.6.2 Questionário socioeconômico 

       O questionário socioeconômico (apêndice A) foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa de 

acordo com a literatura. A finalidade foi traçar o perfil da amostra através das seguintes 

variáveis: sexo, idade, medicamento antipsicótico em uso, renda familiar, seguridade social e 

escolaridade. Este questionário foi aplicado pelo pesquisador em um tempo médio de 6 

minutos. 

 

4.6.3 EuroQol-5D-3L 

O EuroQol é um questionário projetado para o autopreenchimento pelos pacientes, é ideal 

para uso em pesquisas postais, em clínicas e em entrevistas face-a-face. É pouco exigente 

cognitivamente, levando apenas alguns minutos para ser concluído. Instruções para os 

entrevistados estão incluídas no próprio instrumento de pesquisa (KONIG; ROICK; 

ANGERMEYER, 2007).  

Foi utilizado no estudo o EQ-5D versão de nível 3 (EQ-5D-3L). Ela foi introduzida em 

1990 e está traduzida em mais de 150 línguas, incluindo a versão em português (KONIG; 

ROICK; ANGERMEYER, 2007). Para a utilização deste instrumento de pesquisa havia a 

necessidade de comprá-lo, mas através da parceria com a Universidade de Barcelona - sediada 

na Espanha, a Universidade de Roterdã - localizada na Holanda, autorizou o grupo da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte a utilizá-lo neste estudo sem custos financeiros. 

O EQ-5D-3L (anexo A) consiste essencialmente de duas páginas - o sistema EQ-5D 

descritivo (página 2) e da escala visual analógica (EVA EQ) (página 3). O sistema EQ-5D-3L 
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descritivo compreende cinco dimensões: mobilidade, cuidados pessoais, atividades usuais, dor 

/ desconforto e ansiedade / depressão. Cada dimensão tem três níveis: sem problemas, alguns 

problemas, problemas extremos. O entrevistado é convidado a indicar o seu estado de saúde 

assinalando na caixa o nível mais adequado em cada uma das cinco dimensões. Na terceira 

página está a escala visual analógica, na qual o entrevistado faz uma auto avaliação do seu 

estado de saúde atual. Esta escala está em posição vertical, onde os parâmetros são marcados 

como "melhor estado de saúde que se possa imaginar" e "pior estado de saúde imaginável". 

Esta informação pode ser usada como uma medida do estado de saúde, tal como apreciado 

pelos pacientes. Deve notar-se que os números 1-3 não têm propriedades aritméticas e não 

devem ser usados como uma pontuação de cardinal (KONIG; ROICK; ANGERMEYER, 

2007).  

De acordo com os estudos durante o desenvolvimento do instrumento de pesquisa EQ-5D-

3L, o Grupo EuroQol determinou que a medida do estado de saúde se aplica à situação 

imediata do entrevistado – por isso o foco é no "seu estado de saúde hoje" (KONIG; ROICK; 

ANGERMEYER, 2007).  Baseando-se na metodologia de aplicação deste instrumento, os 

próprios pacientes da pesquisa responderam a este questionário em um tempo médio de 10 

minutos. 

 

4.6.4 Escala Simpson-Angus  

      A Escala de Simpson-Angus (anexo B) foi desenvolvida em 1970, apresenta validade 

clínica e um elevado grau de confiabilidade (JANNO et al, 2005). É composta por 10 itens 

que mensuram sintomas que identificam os efeitos extrapiramidais ocasionados pelos 

antipsicóticos: rigidez, marcha (hipocinesia), reflexo glabelar, tremor e salivação; estas 

manifestações recebem uma classificação de gravidade de zero (ausente) a 4 (grave), cada 

item traz a instrução para avaliação do sintoma, bem como a especificação para avaliação da 

sua gravidade. O escore final é obtido pela soma dos itens dividido por 10, resultados acima 

de 0,3, indicam a presença de sintomas extrapiramidais (SIMPSON et al, 1970; JANNO et al, 

2005; ARAÚJO et al, 2014). Este questionário foi aplicado pelo pesquisador em um tempo 

médio de 10 minutos. 
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4.6.5 Escala de avaliação de efeitos colaterais - Ugvalg for Kliniske Undersgelser (UKU) 

       A UKU é uma escala detalhada que compreende os seguintes quatro grupos de efeitos 

colaterais: psíquicos, neurológicos, autonômicos e outros (anexo C). Cada item é avaliado 

numa escala de zero (ausente) a 3 (grave), existem exceções, uma vez que alguns itens são 

avaliados de acordo com o gênero, como por exemplo a disfunção erétil, apenas no sexo 

masculino e a menorragia, somente no sexo feminino. Para cada item é assinalada a relação 

causal com o medicamento em uso (improvável, possível e provável). Há também um item de 

avaliação global da interferência dos efeitos colaterais citados acima na performance diária do 

paciente (0 = sem efeitos colaterais, a 3 = efeitos colaterais interferindo marcadamente na 

performance) (LINGJAERDE et al, 1987). Dos instrumentos utilizados este é o que 

demandou um tempo maior, o pesquisador utilizou em média 25 minutos para concluí-lo. 

 

4.6.6 Análises bioquímicas e hormonais 

 Para as análises bioquímicas: glicemia de jejum, HDL-colesterol, LDL-colesterol, 

colesterol total, triglicerídeos, transaminase glutâmica oxalacética (TGO), transaminase 

glutâmica pirúvica (TGP), ureia, creatinina e gama GT, e também para as determinações das 

dosagens dos hormônios cortisol e prolactina, foram necessárias realizar coletas de amostras 

de sangue. 

 No dia anterior a este procedimento, os pacientes foram orientados a permanecer em 

jejum por um período de 8 a 12 horas que antecediam o horário da pesquisa, e a ficar em 

repouso de 15 a 30 minutos imediatamente antes da coleta de sangue, ou seja, manter-se em 

uma mesma posição, que podia ser sentado ou deitado, para que a coleta pudesse ser 

realizada. O procedimento de repouso se fez necessário para as determinações das dosagens 

hormonais de cortisol e prolactina (BRANDÃO, 2004). 

As amostras de sangue coletadas foram processadas e analisadas no laboratório de 

pesquisa em bioquímica clínica da UFRN. O processamento do sangue foi realizado em uma 

centrifuga, onde os tubos de ensaios, contendo as amostras coletadas, foram colocados de 

forma equilibrada para que então o equipamento pudesse ser acionado em velocidade de 

rotação 20 rpm (rotação por minuto), durante 10 minutos, após isto os soros dos pacientes 

foram separados e analisados.  

As quantificações de glicose, colesterol total, HDL colesterol, triglicerídeos, ureia e 

creatinina foram determinadas pelo método colorimétrico; gama GT, TGO e TGP pelo 

método cinético. Todas as dosagens bioquímicas foram lidas utilizando a metodologia dos 
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kits bioquímicos do fabricante Labtest no aparelho BioPlus 2000 (GARCIA-RIZO et al, 

2012). 

As determinações das dosagens dos hormônios cortisol e prolactina foram realizadas no 

mesmo laboratório, com o auxílio do aparelho Immulite 1000 que utiliza o imunoensaio 

quimioluminescente como método analítico. Para cada hormônio foi necessário um kit 

específico do fabricante Immulite (GARCIA-RIZO et al, 2012).  

Todos os resultados foram digitados pelo laboratório de bioquímica e encaminhados, 

através dos correios, para as residências dos pacientes. Os resultados obtidos nas análises 

bioquímicas e hormonais foram organizados em planilha e analisados estatisticamente. 

A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) utiliza os pontos de 

corte do NCEP-ATPIII (Third report of the National Cholesterol Education Program) para 

determinar a presença da síndrome metabólica (BRANDÃO, 2004), no presente estudo foi 

adotado a mesma metodologia para avaliar a possível presença da SM nos pacientes 

esquizofrênicos.  

 

4.6.7 Análises antropométricas 

Para verificar o peso dos pacientes foi utilizada uma balança antropométrica, com 

capacidade máxima para 150 Kg, aferida pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização 

e Qualidade Industrial (INMETRO), conforme sua portaria de nº 236 de 17 de outubro de 

2000.  

Os pacientes foram previamente orientados a utilizar roupas leves e a se posicionar em pé 

no centro do aparelho para a verificação do peso. A altura foi obtida através de uma fita 

métrica inelástica, com o paciente posicionado em pé, descalço, com os calcanhares juntos e 

encostados em uma parede, braços estendidos ao longo do corpo e costas retas. Os pacientes 

foram classificados em relação ao índice de massa corporal (IMC) – divisão do peso pela 

altura ao quadrado – de acordo com os critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

(LAHON et al, 2012).  

A medida da circunferência abdominal foi realizada com o paciente em pé, ao final da 

expiração, circundando a cintura com fita métrica inelástica, entre a crista ilíaca ântero-

superior e a última costela. A verificação da pressão arterial foi realizada por profissional 

treinado, com esfigmomanômetro digital e calibrado, com selos do IMETRO e da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia (CHAVES, K. M et al, 2012).  
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4.7 Análise dos dados 

A escolha dos testes estatísticos adotados foi baseada no teste de normalidade de 

Kolmogorov-Smirnov. As variáveis socioeconômicas e clínicas foram comparadas entre os 

grupos de antipsicóticos atípicos, olanzapina e risperidona, através dos testes qui-quadrado e 

teste t de Student. Os escores do EQ-5D-3L, da escala de medição de efeitos adversos UKU e 

da escala de Simpson-Angus foram comparados pelo teste t de Student. Resultados com valor 

de p < 0,05 foram considerados estatisticamente significativos. 

Os dados obtidos no questionário de qualidade de vida – EuroQol 5D-3L - foram 

organizados em uma planilha do Microsoft Excel 2010 e enviados para a Universidade de 

Barcelona, na Espanha para serem avaliados pelo Grupo EuroQol uma vez que as análises 

envolvem procedimentos estatísticos e matemáticos que necessitam de um treinamento mais 

aprofundado. Em síntese o grupo EurQol utilizou o teste qui-quadrado com nível de 

significância 5% e o software Stata 10 para obter os resultados em relação a qualidade de vida 

dos pacientes  

 

4.8 Considerações éticas 

A pesquisa faz parte de um projeto maior, intitulado “Custo-efetividade dos antipsicóticos 

atípicos no estado do Rio Grande do Norte”, tendo o parecer de número 207/09. O estudo 

contou com a direção do Hospital Dr. João Machado que consentiu por meio de carta de 

anuência, o fornecimento dos dados dos pacientes.  

Os pacientes e/ou responsáveis legais foram informados sobre os objetivos e 

procedimentos desta pesquisa, assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE) (apêndice B), atestando a participação voluntaria no estudo em questão, e tiveram a 

liberdade de desistir a qualquer momento sem penalidades. 
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5 RESULTADOS  

As características socioeconômicas dos pacientes incluídos nos grupos de estudo estão 

representadas na Tabela 1. Foi observado que o tratamento com o medicamento olanzapina 

prevaleceu no sexo masculino, enquanto a risperidona foi mais utilizada pelo sexo feminino 

(p < 0,008). Cerca de 80% dos pacientes apresentaram renda familiar inferior a dois salários 

mínimos, a minoria não recebia seguridade social e aproximadamente 50% possuía, no 

máximo, oito anos de estudo.  

 

  Tabela 1 

  Variáveis socioeconômicas dos pacientes portadores de esquizofrenia em tratamento com  

  olanzapina ou risperidona. 

Características Olanzapina 

(n=65) 

Risperidona 

(n=43) 

p 

Idade (anos; média ± desvio padrão)  34.4 ± 12.5 45.3 ± 12.1 0.09 

Sexo  Feminino 30.0 70.0 0.008** 

Masculino 67.7 32.3 

Escolaridade (anos) ≤8 49.1 53.7 0.55 

>8 50.9 46.3 

Renda familiar1 ≤2 81.3 78.2 0.49 

>2 18.7 21.8 

Seguridade social Sim 35.9 47.3 0.36 

Não 64.1 52.7 

   1Salário mínimo no Brasil, março 2015.  

  **Diferença estatisticamente significativa entre grupos. 

   Fonte: Dados da pesquisa. 

  

Os resultados das variáveis antropométricas e da pressão arterial podem ser visualizados 

na Tabela 2. Comparando os indivíduos do sexo masculino de ambos os grupos, observou-se 

que os usuários de olanzapina apresentaram as seguintes variáveis significativamente maiores 

em relação ao grupo risperidona: circunferência abdominal (p < 0,01), circunferência do 

quadril (p < 0,02) e peso (p < 0,02), porém considerando ambos os sexos, a única variável 
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antropométrica que apresentou divergência estatisticamente significativa foi à relação cintura 

quadril (p < 0,01), com média maior no grupo olanzapina.  

A média da pressão arterial sistólica e diastólica (p < 0,04), também apresentou resultado 

superior no grupo da olanzapina quando comparada ao da risperidona (Tabela 2).  

 

Tabela 2  
Índices antropométricos e pressão arterial de pacientes em tratamento com olanzapina ou risperidona. 

Índices Antropométricos 
Olanzapina 

(n = 65) 

Risperidona 

(n = 43) 
p 

Circunferência abdominal (cm)    

Feminino 101.5 ± 13.0 97.8 ± 12.8 0.50 

Masculino 107.1 ± 10.7 95.7 ± 13.1 0.01* 

Altrua (cm)    

Feminino 161.2 ± 5.0 153.6 ± 5.6 0.01* 

Masculino 173.5 ± 8.3 168.6 ± 8.4 0.14 

Circunferência do quadril (cm)    

Feminino 102.3 ± 7.8 105.4 ± 7.1 0.40 

Masculino 108.8 ± 5.8 101.8 ± 9.1 0.02* 

Peso (kg)    

Feminino 69.4 ± 12.3 66.7 ± 11.6 0.63 

Masculino 87.1 ± 11.8 74.5 ± 16.3 0.02* 

Índice de massa corporal 

(kg/m2) 
   

Feminino 26.8 ± 5.3 28.1 ± 4.4 0.56 

Masculino 28.5 ± 4.1 26.7 ± 3.5 0.28 

Relação cintura-quadril 0.99 ± 0.08 0.93 ± 0.07 0.01* 

Pressão arterial (mmHg)    

Sistólica 124.8 ± 16.7 114 ± 18.9 0.04* 

Diastólica 83.5 ± 14.6  75.4 ± 13.3 0.04* 

 Os resultados estão representados em médias ± desvio padrão. 

 *Diferença estatisticamente significativa entre grupos. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 3 apresenta os resultados dos exames bioquímicos e hormonais de ambos os 

grupos. Apenas os parâmetros HDL colesterol e prolactina foram classificados por sexo, 

devido às diferenças nos valores de referência. No grupo de usuários de olanzapina, 
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diferenças estatisticamente significativas foram observadas nos níveis de triglicerídeos (p < 

0,04), HDL colesterol no sexo masculino (p < 0,02), TGO (p < 0,01), TGP (p < 0,01), γ-GT (p 

< 0,03) e cortisol (p < 0,01). Nos usuários de risperidona, a prolactina apresentou diferença 

estatisticamente significativa (p < 0,04). 

 

Tabela 3  

Características hormonais e bioquímicas de pacientes em tratamento com  

olanzapina  ou risperidona. 

Parâmetros bioquímicos 
Olanzapina  

(n = 65) 

Risperidona 

(n = 43) 
p 

Glicose (mg/dL) 84.8 ± 19.5 85.7 ± 25.7 0.88 

Triglicerides (mg/dL) 176.4 ± 145.4 109.4 ± 50.4 0.04* 

Colesterol total (mg/dL) 184.1 ± 38.2 177.7 ± 40.9 0.57 

HDL colesterol (mg/dL)    

Feminino 50.5 ± 22.2 40.7 ± 7.6 0,16 

Masculino 37.0 ± 7.8 44.9 ± 9.5 0.02* 

LDL colesterol (mg/dL) 109.9 ± 31.5 113.8 ± 41.9 0.72 

TGO  (U/I) 27.22 ± 12.8 19.2 ± 6.1 0.01* 

TGP (U/I) 37.3 ± 29.6 19.6 ± 10.6 0.01* 

Ureia (mg/dL) 25.3 ± 6.6 23.3 ± 6.4 0.30 

Creatinina (mg/dL) 1.0 ± 0.17 0.9 ± 0.2 0.17 

γ-GT  (U/I) 58 ± 46.4 34.5 ± 23.9 0.03* 

Prolactina (ng/mL) 7.3 ± 9.2 15.3 ± 17.0 0.04* 

Cortisol (µ/dL) 27.9 ± 7.6 22.1 ± 7.4 0.01* 

Resultados representados em médias ± desvios padrão. 

* Diferença estatisticamente significativa entre grupos. 

HDL (Lipoproteína de alta densidade) 

LDL (Lipoproteína de baixa densidade)  

TGO (Transaminase glutâmico oxalacética) 

TGP (Transaminase glutâmico pirúvica) 

γ-GT (gama-glutamiltransferase) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Figura 1 apresenta as cinco dimensões de problemas avaliadas pelo instrumento 

EuroQol (ED-5D-3L). Os resultados mostraram que o antipsicótico olanzapina causou 

prejuízos significativos relacionados aos cuidados pessoais quando comparados os dados 

obtidos no primeiro momento com os coletados após 12 meses (p< 0,001). Nas demais 

dimensões não foram observadas diferenças estatisticamente significativas, porém as 

percentagens de indivíduos, em ambos os grupos, com problemas de mobilidade aumentaram 
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ao longo do período de estudo, chegando a 29,2% no grupo da olanzapina, e a 37,2% nos 

usuários de risperidona. O percentual de pacientes com problemas na execução de atividades 

habituais também aumentou, chegando a um valor a aproximadamente 60% do total de 

indivíduos em ambos os grupos. Em relação ao item ansiedade e depressão, foi observado um 

crescimento no percentual apenas nos pacientes tratados com risperidona, chegando a 74,4%; 

apesar disto o valor médio de anos de vida ajustados pela qualidade, também conhecido pela 

sigla QALYs (Quality Adjusted Life Years), foi maior neste grupo quando comparado ao 

grupo tratado com olanzapina (p < 0,032) (Tabela 4). 

 

Figura 1 

Percentual de usuários de olanzapina (65) e risperidona (43) com problemas nas dimensões  

avaliadas pelo questionário EuroQol (EQ-5D) no inicio do estudo e após 12 meses. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tabela 4  
Dados de anos médios ajustados pela qualidade de vida em pacientes tratados com olanzapina ou  

risperidona com base no modelo de regressão ajustada por sexo. 

Antipsicótico Média Erro padrão 95% Intervalo de 

confiança 

p-valor 

Olanzapina 

(n=65) 

0.665 0.038 0.590, 0.740  0.032* 

Risperidona 

(n=43) 

0.787 0.050 0.686, 0.887  

* Diferença estatisticamente significativa entre grupos. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 



41 
 

 
 

A média dos escores totais da escala Simpson-Angus (p < 0,02), assim como os escores 

para a marcha (p < 0,01), rigidez de pulso (p < 0,03) e tremor (p < 0,00), foram maiores entre 

os usuários de olanzapina em relação aos de risperidona (Tabela 5). 

Foram observadas diferenças estatisticamente significativas nos escores da escala UKU, 

que avalia os efeitos colaterais. Com relação aos itens que avaliam os efeitos psiquiátricos 

adversos, a astenia/lassitude/fadiga foi o único que apresentou relevância estatística (p < 

0,02), mostrando que os usuários de olanzapina são os mais acometidos. A distonia (p < 0,01) 

e o tremor (p < 0,03) são efeitos colaterais neurológicos, eles também apresentaram maior 

valor nos pacientes tratados com olanzapina. Outros efeitos adversos avaliados pela escala e 

que se manifestaram de forma relevante no grupo em tratamento com risperidona foram: 

ginecomastia com p < 0,01, disfunção ejaculatória (p <0,02) e disfunção erétil (p <0,02) 

(Tabela 6).  

 

Tabela 5 

Média de escores da escala Simpson-Angus aplicada em pacientes em tratamento com olanzapina ou   

risperidona  na avaliação após 12 meses. 

Características 
Olanzapina 

(n=65) 

Risperidona 

(n=43) 
p 

Movimento de marcha 0.44 ± 0.70 0.42 ± 0.20 0.01* 

Queda de braço 0.56 ± 0.89 0.33 ± 0.56 0.29 

Movimentação dos ombros 0.37 ± 0.88 0.83 ± 0.28 0.12 

Rigidez no cotovelo 0.33 ± 0.73 0.83 ± 0.28 0.11 

Rigidez no pulso 0.44 ± 0.97 0.00 ± 0.00 0.03* 

Movimentação dos joelhos 0.33 ± 0.78 0.13 ± 0.34 0.22 

Queda da cabeça 0.22 ± 0.64 0.00 ± 0.00 0.08 

Toque leve na região da 

glabela 

0.04 ± 0.19 0.42 ± 0.20 0.93 

Tremor 0.67 ± 0.55 0.25 ± 0.44 0.00* 

Salivação 0.37 ± 0.49 0.17 ± 0.38 0.10 

Escore total 0.38 + 0.54 0.11 + 0.14 0.02* 

Resultados representados em médias ± desvios padrão. 

* Diferença estatisticamente significativa entre grupos. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 6  
Avaliação de efeitos colaterais em pacientes em tratamento com olanzapina ou risperidona 

dada pela  média Udvalg  para Kliniske Undersøgelser (UKU), após 12 meses. 

Itens da escala UKU 
Olanzapina 

(n=65) 

Risperiodona 

(n=43) 
p 

Efeitos colaterais psiquiátricos 
   

Dificuldade de concentração 1.04 ± 0.76 0.58 ± 0.72 0.33 

Astenia/lassidão/aumento do cansaço 0.85 ± 0.72 0.42 ± 0.58 0.02* 

Sonolência/sedação 0.70 ± 0.82 0.38 ± 0.71 0.13 

Dificuldade de memória 0.89 ± 0.93 0.75 ± 0.85 0.58 

Depressão 0.78 ± 0.80 0.71 ± 0.86 0.77 

Tensão/inquietação 0.63 ± 0.79 0.88 ± 0.85 0.29 

Aumento da duração do sono 0.96 ± 1.1 0.75 ± 1.07 0.49 

Diminuição da duração do sono 0.59 ± 1.80 0.50 ± 0.83 0.81 

Atividade onírica 0.56 ± 1.76 0.17 ± 0.48 0.28 

Indiferença emocional 0.48 ± 0.75 0.17 ± 0.38 0.06 

Efeitos colaterais neurológicos 
   

Distonia 0.19 ± 0.56 0.00 ± 0.00 0.01* 

Rigidez 0.44 ± 0.64 0.29 ± 0.46 0.33 

Hipocinesia/akinesia 0.23 ± 0.51 0.08 ± 0.28 0.21 

Hipercinesia 0.74 ± 0.38 0.13 ± 0.45 0.67 

Tremor 0.70 ± 0.67 0.33 ± 0.48 0.03* 

Acatisia 0.33 ± 1.73 0.42 ± 0.20 0.39 

Convulsões epilépticas 0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 
 

Parestesia 0.70 ± 1.79 0.29 ± 0.55 0.27 

Efeitos colaterais autonômicos 
   

Alteração da acomodação visual 0.26 ± 0.59 0.17 ± 0.38 0.51 

Aumento da salivação 0.59 ± 0.93 0.33 ± 0.70 0.26 

Dimunuição da salivação 0.85 ± 1.80 4.17 ± 0.72 0.27 

Náusea/vômito 0.27 ± 0.45 0.13 ± 0.45 0.26 

Diarréia 0.04 ± 0.20 0.42 ± 0.20 0.96 

Constipação 0.62 ± 1.02 0.29 ± 0.62 0.18 

Distúrbios da micção 0.15 ± 0.54 0.00 ± 0.00 0.16 

Poliúria/polydipsia 0.96 ± 0.82 0.63 ± 0.88 0.17 

Tontura ortostática 0.27 ± 0.53 0.17 ± 0.48 0.48 
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Palpitação/taquicardia 0.35 ± 0.70 0.29 ± 0.62 0.77 

Aumento da tendência para suar 0.19 ± 0.49 0.17 ± 0.48 0.85 

Outros efeitos colaterais 
   

Eritema 0.38 ± 1.77 0.00 ± 0.00 0.28 

Eritema morbiliforme 1.04 ± 2.93 0.00 ± 0.00 0.83 

Eritema petequial 1.04 ± 2.93 0.00 ± 0.00 0.83 

Eritema urticariforme  1.08 ± 2.92 0.00 ± 0.00 0.72 

Eritema psoriático 1.04 ± 2.93 0.00 ± 0.00 0.83 

Eritema não classificado 1.04 ± 2.93 0.00 ± 0.00 0.83 

Prurido 0.23 ± 0.71 0.17 ± 0.38 0.69 

Fotossensibilidade 0.46 ± 0.65 0.46 ± 0.66 0.99 

Aumento de pigmentação 0.00 ± 0.00 0.13 ± 0.45 0.19 

Ganho de peso 0.42 ± 0.86 0.38 ± 0.88 0.85 

Perda de peso 0.63 ± 1.76 0.17 ± 0.38 0.19 

Menorragia 8.64 ± 1.71 9.00 ± 0.00 0.33 

Amenorréia 8.48 ± 1.73 6.47 ± 3.13 0.03* 

Galactorréia 9.00 ± 0.00a 9.00 ± 0.00a 
 

Ginecomastia 2.00 ± 3.81 5.25 ± 4.5 0.01* 

Aumento do desejo sexual 0.00 ± 0.00 0.42 ± 0.20 0.33 

Diminuição do desejo sexual 0.67 ± 2.20 0.37 ± 0.88 0.60 

Disfunção erétil 2.17 ± 3.82 5.29 ± 4.49 0.02* 

Disfunção ejaculatória 2.00 ± 3.85 5.29 ± 4.49 0.02* 

Disfunção orgástica 1.33 ± 2.90 0.71 ± 1.23 0.31 

Secura vaginal 7.46 ± 3.09 7.38 ± 3.07 0.95 

Dor de cabeça 0.54 ± 0.65 0.58 ± 0.78 0.83 

    Tipo tensão 0.33 ± 0.48 0.54 ± 0.66 0.21 

    Tipo enxaqueca 0.19 ± 0.68 0.08 ± 0.41 0.52 

    Outras formas 0.41 ± 1.74 0.042 ± 0.20 0.29 

Dependência física 7.58 ± 2.98 8.38 ± 2.123 0.28 

Dependência psíquica 0.37 ± 0.69 0.13 ± 0.34 0.12 

Os dados são apresentados como médias ± desvios-padrão. 

*Diferença estatíticamente sgnificativa entre grupos. 
a Não pode ser calculado porque os desvios padrão dos dois grupos são 0. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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6 DISCUSSÃO 

No presente estudo, foi realizada uma pesquisa a fim de comparar o tratamento de dois 

grupos de pacientes esquizofrênicos, um utilizava o antipsicótico atípico olanzapina, e o outro 

risperidona. A comparação entre os grupos foi relacionada aos seguintes grupos de variáveis: 

socioeconômicas, antropométricas, bioquímica, hormonais; além dos questionários EroQol, 

Simpson-Angus e UKU. 

Analisando o questionário socioeconômico, o único dado que apresentou diferença 

estatisticamente significativa foi a variável sexo, no entanto constatou-se que ambos os grupos 

apresentaram baixo nível de escolaridade e de renda familiar, porém foram observados 

prejuízos na qualidade de vida apenas nos pacientes tratados com olanzapina. 

Nesta pesquisa, 67,7% dos pacientes que faziam parte do grupo da olanzapina eram do 

sexo masculino, eles apresentaram aumento significativo da circunferência abdominal, 

circunferência do quadril, peso, razão cintura-quadril, pressão arterial sistólica e diastólica. 

Também mostraram alteração relacionada a variável bioquímica colesterol HDL, mostrando 

uma redução em relação ao nível considerado normal. Avaliando ambos sexos deste mesmo 

grupo, contatou-se a elevação do parâmetro bioquímico triglicerídeos e do hormônio cortisol. 

O hormônio prolactina apresentou alterações significativas no grupo de pacientes tratados com 

risperidona (MONTEJO, 2008), isto já era previsto.  

A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (BRANDÃO, 2004), adota os 

pontos de corte do NCEP-ATPIII (Third report of the National Cholesterol Education 

Program) para determinar se um paciente apresenta a síndrome metabólica, sendo 

considerados portadores desta síndrome aqueles que possuem três ou mais dos seguintes 

fatores: obesidade central com circunferência abdominal acima de 88 cm para mulheres e  102 

cm para homens; hipertrigliceridemia (triglicerídeos ≥ 150 mg/dL) ou em tratamento para 

controle do triglicérides; baixos níveis de colesterol HDL, inferior a 40 mg/dL em mulheres e 

50 mg/dL em homens; pressão arterial elevada, diastólica ≥ 85 mmHg e/ou sistólica ≥ 130 

mmHg ou uso de anti-hipertensivos; e glicemia de jejum ≥ 110 mg/dL ou diagnóstico de 

diabetes mellitus (KRAEMER et al, 2011).  De acordo com o exposto, pode-se dizer que no 

presente estudo, as características dos indivíduos do sexo masculino do grupo olanzapina, 

sugerem a presença da síndrome metabólica, uma vez que eles apresentaram alterações 

relacionadas as seguintes variáveis: aumento da circunferência abdominal, triglicerídeo 

elevado e baixo nível de colesterol HDL. A literatura relata outros estudos que também 

mostram a relação entre dados antropométricos e alterações bioquímicas em indivíduos que 

utilizam o medicamento olanzapina (FLEISCHHACKER et al, 2013; BALBÃO et al, 2014). 
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No Ministério da Saúde foi criado o Departamento de Avaliação de Tecnologias em 

Saúde, cujo principal objetivo é avaliar os ganhos em saúde a partir das inovações 

tecnológicas por meio de indicadores de qualidade, como a qualidade de vida, que justifiquem 

a permanência das novas tecnologias de saúde, entre elas estão os antipsicóticos atípicos.  

Tradicionalmente estas avaliações são realizadas nos países da Europa, através de 

instrumento que avaliam a qualidade de vida, como o EuroQoL-5D, que é um questionário 

multidimensional genérico, desenvolvido por uma equipe de pesquisadores da Europa, a fim 

de avaliar o estado de saúde de pacientes, também pode ser usado para auxiliar na tomada de 

decisões relacionadas, a permanência ou não, das inovações tecnológicas de saúde. Este 

instrumento foi validado no Brasil (KONIG; ROICK; ANGERMEYER, 2007).  

O presente estudo é pioneiro na utilização do EuroQol para avaliação de qualidade de vida 

em pacientes esquizofrênicos. A avaliação dos ganhos de saúde obtidos pelo uso de 

medicamentos antipsicóticos atípicos é essencial, uma vez que são considerados uma 

inovação tecnológica, e através da utilização do EuroQol em pacientes esquizofrênicos pode-

se observar se ocorreu ganho de qualidade de vida que justifiquem utilização destes 

medicamentos custeados pelo governo. Neste estudo ele foi aplicado em dois momentos – no 

início, quando foi realizada a primeira coleta e após 12 meses, durante a segunda coleta. 

Comparando os resultados entre os grupos, observou-se que a dimensão de qualidade de vida 

“cuidados pessoais”, tornou-se um problema significativo entre os usuários de olanzapina, no 

período de um ano de estudo, e isto compromete, em parte, a qualidade de vida dos pacientes 

esquizofrênicos estudados, uma vez que eles irão depender de “cuidadores” para realização de 

necessidade básicas da vida diária que garantem o bem estar físico, mental e social como: 

tomar um banho, escovar os dentes, sentar a mesa para se alimentar, tomar os medicamentos 

de forma regular, entre outras.  

As demais dimensões da qualidade de vida avaliadas pelo EuroQol não apresentaram 

resultados estatisticamente significativos durante o mesmo período de estudo, mas observou-

se um aumento no percentual de problemas relacionados à mobilidade e domínio das 

atividades habituais no grupo tratado com olanzapina, estas deficiências interferem na 

qualidade de vida, e estão associadas as alterações de variáveis antropométricas e clínicas 

apresentadas acima. 

Outros achados que podem comprometer as dimensões da qualidade de vida estão 

relacionados aos efeitos adversos motores, psíquicos, autônomos e neurológicos; identificados 

através da aplicação dos instrumentos Simpson-Angus e UKU.  
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No presente estudo, os resultados dos escores das escalas Simpson-Angus e UKU 

confirmaram a presença de sintomas extrapiramidais (SEP) nos pacientes tratados com 

olanzapina, isto não foi constatado no grupo tratado com risperidona. Estes resultados diferem 

dos achados de Soja e Gilanipoor (2014) que encontraram maior prevalência de efeitos 

colaterais extrapiramidais entre os usuários de risperidona. Os SEP nos usuários de 

risperidona são dose-dependente (MONTEJO, 2008). Como nesta pesquisa, os sintomas 

psicóticos dos pacientes foram controlados com doses inferiores a 6mg por dia, isto justifica a 

baixa prevalência deste efeito colateral no grupo da risperidona. 

De acordo com a literatura (GUILERA et al, 2012) e com os resultados do presente 

estudo, a risperidona foi administrada predominantemente nas mulheres, devido as alterações 

hormonais serem fortemente evidentes no sexo masculino, por isso este antipsicótico é 

utilizado para tratar os sintomas psicóticos em homens quando outros não atendem as 

necessidades destes pacientes. A alteração do hormônio prolactina neste grupo de pacientes e 

está relacionado com o aumento de sintomas mensurados pela escala UKU, que incluem: 

ginecomastia, disfunção erétil e ejaculatória. Apesar disto, ao contrário da olanzapina, o grupo 

em tratamento com a risperidona não apresentou prejuízos significativos relacionados à 

qualidade de vida. Os anos de vida ajustados pela qualidade, representado pelo valor de 

QALY, mensurado pelo EuroQol, mostraram que estes pacientes vivem mais anos com 

qualidade de vida que os pacientes tratados com olanzapina, indicando que os pacientes em 

tratamento com risperidona executavam atividades da vida diária normalmente, sem sinais de 

dor e distúrbios mentais.  

Assim, esta pesquisa aponta para a permanente necessidade de estudos de 

farmacovigilância, de modo a compreender as variáveis implicadas nas respostas aos 

fármacos e efeitos adversos que influenciam na qualidade de vida de pacientes portadores de 

esquizofrenia. Sugere-se uma atenção às pesquisas voltadas para indicadores de qualidade de 

vida, como instrumento de tomada de decisão em políticas de uso de medicamentos. 

Um movimento político, que deu início ao desenvolvimento de condições de saúde, que 

favoreceu o desenvolvimento de um tratamento que proporcionasse qualidade de vida aos 

pacientes psiquiátricos, foi a Reforma psiquiátrica. No Brasil, esta reforma foi consolidada 

juntamente com a constituição de 1988, nela estão as diretrizes do Sistema Único de Saúde 

(SUS) que contemplaram os princípios da reforma psiquiátrica, incluindo o processo de 

desospitalização e a garantia dos direitos de cidadania dos doentes mentais 

(VASCONCELOS,1995). 
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Outro importante passo que contribuiu com a política de saúde mental foi o acesso 

universal aos medicamentos, através da Política Nacional de Medicamentos (PNM), que foi 

aprovada pela Portaria nº 3.916 em outubro de 1998 e estabeleceu em suas diretrizes a 

reorientação da assistência farmacêutica, incluindo a garantia de acesso da população aos 

medicamentos de custos elevados para doenças de caráter individual (BRASIL, 2004). 

A porta de entrada para os medicamentos excepcionais, também denominados de alto 

custo, foi estabelecida pelos Protocolos Clínicas e Diretrizes terapêuticas que racionalizaram a 

dispensação dos medicamentos preconizados para o tratamento das doenças, regulamentando 

suas indicações e seus esquemas terapêuticos, além de estabelecer mecanismos de 

acompanhamento de uso e de avaliação de resultados, garantindo assim a prescrição segura e 

eficaz. 

O uso dos antipsicóticos atípicos foi regulamentado pela Portaria nº 846 de 31 de outubro 

de 2002, que estabeleceu o Protocolo Clínico e as Diretrizes Terapêuticas para o tratamento 

da esquizofrenia refratária com antipsicóticos atípicos – risperidona, clozapina, quetiapina, 

ziprasidona e olanzapina. Vale ressaltar que além dos pacientes com esquizofrenia refratária, 

aqueles esquizofrênicos com intolerância aos efeitos adversos ocasionados pelos 

antipsicóticos convencionais, também eram candidatos ao tratamento proposto pela portaria 

em questão (BRASIL, 2002) 

Mudanças na política de medicamentos ocorreram em 2010. Os medicamentos 

excepcionais foram inseridos no Programa Especializado em Assistência Farmacêutica, e 

passaram a ser denominados de “Componente Especializado da Assistência Farmacêutica”. A 

estas mudanças foram acompanhadas atualização das Diretrizes Terapêuticas e Protocolos 

Clínicos (COSTA; ANDRADE, 2011).   

A portaria 364 do Ministério da Saúde de 9 de abril de 2013, aprovou o novo Protocolo 

Clínico e Diretrizes Terapêuticas para tratamento da esquizofrenia, com as atualizações 

necessárias. Este novo protocolo é de caráter nacional, e deve ser utilizado pelas Secretarias 

de Saúde dos Estados e dos Municípios para fins de dispensação de medicamentos nele 

previsto. A portaria em questão faz referência apenas à terapia medicamentosa da 

esquizofrenia, mas não descarta a importância de ser associado a outras intervenções não 

farmacológicas, que podem potencializar o tratamento medicamentoso, como exemplo pode-

se citar os tratamentos psicossociais (BRASIL, 2013). 

Foram incluídos neste novo protocolo os pacientes que satisfaziam os seguintes critérios: 

diagnóstico de esquizofrenia independe de ser refratária; presença de um familiar ou 
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responsável legal interessado, participativo, disponível, com funcionamento global adequado 

e com adesão ao serviço de atendimento psiquiátrico ambulatorial ou de internação. Foram 

excluídos deste Protocolo os pacientes com diagnóstico de esquizofrenia que apresentaram 

hipersensibilidade aos fármacos, psicose alcoólica ou tóxica, dependência ou abuso atual de 

fármacos psicoativos e impossibilidade de adesão ao tratamento e de acompanhamento 

contínuo, também foram excluídos pacientes que apresentaram apenas diagnósticos de mania 

ou depressão isolados, transtorno esquizoafetivo ou de transtorno bipolar (BRASIL, 2013). 

A Portaria Ministerial nº 364/2013 apresenta o ajustamento a demandas não contempladas 

na nº 846/2002, ou seja, atualmente, qualquer paciente com diagnóstico de esquizofrenia, 

independentemente de ser refratária, tem direito ao tratamento com os antipsicótico atípicos 

contemplados pelo protocolo, objeto da citada portaria (BRASIL, 2002; BRASIL, 2013). 

O novo protocolo ampliou o acesso aos diferentes antipsicóticos atípicos. Diante do 

exposto, faz-se necessário uma farmacovigilância ativa a estes medicamentos, de modo a 

acompanhar a sua eficácia, bem como os efeitos adversos e, principalmente, o real ganho em 

qualidade de vida conquistada pelos pacientes esquizofrênicos. Uma das formas de se avaliar 

a qualidade de vida nestes indivíduos é utilizando o instrumento EuroQol-5D-3L, com ele é 

possível observar a quantidade de anos vida ajustado pela qualidade de vida proporcionados 

pelo tratamento medicamentoso. 

A literatura relata poucos estudos relacionados a qualidade de vida proporcionados pelos 

medicamentos de alto custo na esquizofrenia, sugere-se que pesquisadores da área invistam 

neste tipo de pesquisa, se possível, com uma amostra mais significativas, para que possam ser 

identificadas as reais necessidades, relativas a qualidade de vida, neste grupo de pacientes 

com o transtorno psiquiátrico. 
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7 CONCLUSÕES 

As análises realizadas mostraram que no grupo da olanzapina, houve uma predominância 

de indivíduos do sexo masculino, enquanto que o grupo tratado com a risperidona, existia 

uma quantidade maior de pacientes do gênero feminino.  

Os usuários do medicamento olanzapina apresentaram quantidade inferior de anos de vida 

ajustados pela qualidade, que é compatível com o resultado, desfavorável, da dimensão de 

qualidade de vida, “cuidados pessoais”, avaliada pelo questionário EroQol. Os resultados 

obtidos após a análise comparativa entre os grupos olanzapina e risperidona, mostram que os 

pacientes tratados com o antipsicótico risperidona apresentaram melhor qualidade de vida, 

que provavelmente estava associadas a um melhor resultado de anos de vida ajustados pela 

qualidade, encontrado na análise do EuroQol-5D-3L 

Os pacientes que utilizaram o antipsicótico atípico risperidona para tratamento da 

esquizofrenia, apresentaram melhores condições psíquica, e ausência de efeitos 

extrapiramidais, quando comparados aos que utilizaram o medicamento olanzapina, isto foi 

comprovado pelos resultados das escalas Simpson-Angus e UKU.  

Os esquizofrênicos que foram tratados com o antipsicótico atípico risperidona, apesar do 

desenvolvimento de efeitos adversos relacionados à prolactina, apresentaram melhores 

resultados em relação ao grupo tratado com olanzapina, já que não foram evidenciadas 

alterações estatisticamente significativas relacionadas a parâmetros bioquímicos e 

antropométricos que favoreceram o desenvolvimento da síndrome metabólica em indivíduos 

do grupo olanzapina. 

Diante do exposto conclui-se que os pacientes tratados com o antipsicótico atípico 

risperidona apresentaram menor incidência de efeitos adversos a medicamentos, 

acompanhados de uma melhor qualidade de vida, o que mostra que nem sempre a terapia 

medicamentosa mais onerosa é consequentemente a melhor para o paciente. 
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APÊNDICE A 

 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 
 

Nome do paciente:____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

Iniciais do paciente__________________________ Sexo ___________Idade_____________  

Telefone para contato:_________________________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

Diagnóstico de esquizofrenia: Sim ( ) Não ( )  

Antipsicótico atípico prescrito:__________________________________________________  

Posologia diária:______________________________________________________________  

Tempo de uso do antipsicótico: _________________________________________________  

Possíveis efeitos adversos relacionados ao uso do antipsicótico 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Faz Uso regular do antipsicótico? 

___________________________________________________________________________ 

Adesão ao tratamento: Sim ( ) Não ( )  

Faz uso contínuo de outros medicamentos?_________________________________________ 

Quais?______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Qual sua escolaridade?_________________________________________________________ 

Você trabalha?_______________________________________________________________ 

Qual sua renda familiar?_______________________________________________________ 

Recebe seguridade social?______________________________________________________ 
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APÊNDICE B  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos  

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Qualidade de vida, alterações 

bioquímicas e hormonais relacionadas ao uso de antipsicóticos atípicos em portadores de 

esquizofrenia, que tem como pesquisador responsável à professora Dra. Aurigena Antunes 

de Araújo Ferreira.  

Esta pesquisa pretende identificar as alterações bioquímicas e hormonais, bem 

como avaliar a qualidade de vida em pacientes usuários de antipsicóticos atípicos 

distribuídos pelo Hospital Colônia Dr. João Machado.  

O motivo que nos leva a fazer este estudo é avaliar o estado de saúde geral e 

qualidade de vida dos pacientes portadores de esquizofrenia que recebem os 

antipsicóticos atípicos para seu tratamento no Hospital Colônia Dr. João Machado, na 

cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte.  

Caso você decida participar, você deverá responder, em dois momentos distintos, 

um questionário para avaliar a sua qualidade de vida, este questionário contém cinco 

perguntas e uma escala onde o próprio paciente fará uma auto avaliação, também 

deverá responder os questionário UKU e Simpson-Angus, o participante tem o direito de 

se recusar a responder as perguntas que lhes cause constrangimento de qualquer 

natureza, também serão avaliados parâmetros antropométricos, além disto, serão 

coletados 15 ml de sangue para dosagens bioquímicas e hormonais, após as análises o 

sangue coletado será descartado de modo adequado pelo laboratório.  

Durante a realização dos questionários, da avaliação antropométrica, da aferição 

da pressão arterial e da coleta de sangue a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que 

você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina.  

Pode acontecer um desconforto durante a coleta de sangue que será minimizado 

pela assistência de profissionais capacitados e você terá como benefício resultados 

gratuitos de exames bioquímicos e hormonais, avaliação do grau de sobre peso ou 
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obesidade e pressão arterial, além disto contribuirá para estudos relacionados a 

esquizofrenia. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita que será prestada pela professora Dra. Aurigena Antunes 

através do telefone ou indo ao Departamento de Biofísica situado no Centro de 

Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas com a professora 

Dra. Aurigena Antunes ou com as alunas Susana Ribeiro e Wanessa Lima.  

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.  

Os dados que irá nos fornecer serão confidenciais, não havendo divulgação de nenhum 

dado que possa lhe identificar.  

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de dois anos.  

Se você tiver algum gasto motivado pela sua participação nessa pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador e reembolsado para você.  

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, será 

indenizado.  

Qualquer dúvida sobre a ética desse estudo você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a 

Professora Dra. Aurigena Antunes (pesquisadora responsável). 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, a importância e o modo como os dados 

serão coletados nesta pesquisa, além dos esclarecimentos a respeito dos riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em 

participar da pesquisa cujo tema é Qualidade de Vida, alterações bioquímicas e hormonais 

relacionadas ao uso de antipsicóticos atípicos em portadores de esquizofrenia.  Autorizo 

a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas, 

desde que nenhum dado me identifique. 
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Natal, _______/_______/_______ 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Nome e Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________        

Nome e Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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ANEXO A 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionário de saúde 

 

 

Versão portuguesa para o Brazil 

 

 

(Portuguese version for Brazil) 
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Assinale com uma cruz (assim ), um quadrado de cada um dos seguintes grupos, indicando 

qual das afirmações melhor descreve o seu estado de saúde hoje. 

 

 

Mobilidade 

Não tenho problemas em andar        

Tenho alguns problemas em andar        

Estou limitado (a) a ficar na cama        

 

Cuidados Pessoais 

Não tenho problemas com os meus cuidados pessoais     

Tenho alguns problemas para me lavar ou me vestir     

Sou incapaz de me lavar ou vestir sozinho/a       

  

Atividades Habituais (ex. trabalho, estudos, atividades  

domésticas, atividades em família ou de lazer) 

Não tenho problemas em desempenhar as minhas atividades habituais   

Tenho alguns problemas em desempenhar as minhas atividades habituais      

Sou incapaz de desempenhar as minhas atividades habituais                       

 

Dor/Mal Estar  

Não tenho dores ou mal-estar         

Tenho dores ou mal-estar moderados        

Tenho dores ou mal-estar extremos         

 

Ansiedade/Depressão 

Não estou ansioso/a ou deprimido/a                    

Estou moderadamente ansioso/a ou deprimido/a      

Estou extremamente ansioso/a ou deprimido/a      
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Para ajudar as pessoas a dizer quão bom ou mau o seu estado de 

saúde é nós desenhamos uma escala (semelhante a um 

termômetro) na qual o melhor estado de saúde que possa 

imaginar é marcado por 100 e o pior estado de saúde que possa 

imaginar é marcado por 0. 

 

Gostaríamos que indicasse nesta escala quão bom ou mau é, a 

sua opinião, o seu estado de saúde hoje. Por favor, desenhe uma 

linha a partir do quadrado que se encontra abaixo, até ao ponto 

da escala que melhor classifica o seu estado de saúde hoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O seu estado 

de saúde 

hoje 

9 0 

8 0 

7 0 

6 0 

5 0 

4 0 

3 0 

2 0 

1 0 

100 

O pior estado de 

saúde imaginável 

 

0 

O melhor estado de 

saúde imaginável 
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ANEXO B 

 

Escala de Avaliação de Efeitos Extrapiramidais (Simpson e Angus, 1970) 

1. Marcha 

O paciente é examinado andando no consultório. A nota está baseada na marcha, balanço dos 

braços e postura. É avaliada da seguinte maneira: 

0 Normal 

1 Diminuição do balanço enquanto anda  

2 Diminuição do balanço e rigidez dos braços 

3 Marcha rígida com braços anteriores ao abdômen 

4 Marcha em bloco, com movimento para frente e para trás 

2. Queda dos Braços 

O paciente e o médico elevam os braços na altura dos ombros e deixam-nos cair. Em 

indivíduos normais se ouve um som alto quando os braços batem no corpo. No paciente com 

parkinsonismo os braços caem lentamente. 

0 Normal, queda livre provoca som alto e ressalta. 

1 Queda ligeiramente lentificada, contato menos audível, pequeno ressalto. 

2 Queda lentificada, sem ressalto. 

3 Lentificação acentuada, não se ouve o contato. 

4 Braços caem como se houvesse resistência, por exemplo através de cola 

3. Balanço dos Ombros 

O braço do paciente é flexionado em ângulo reto no cotovelo. O examinador segura com uma 

mão a mão do paciente e com a outra segura o cotovelo do paciente. O antebraço do paciente 

é empurrado para frente e para trás e o úmero é rodado externamente. O grau de resistência é 

avaliado da seguinte maneira: 

0 Normal. 

1 Rigidez e resistência leve 

2 Rigidez e resistência moderada 

3 Rigidez importante com dificuldade a movimentação passiva  

4 Rigidez extrema com ombro praticamente congelado 

4. Rigidez do Cotovelo 

A articulação do cotovelo é segurada em ângulo reto e estendida e fletida passivamente, o 

bíceps do paciente deve ser observado e palpado. A resistência a esse procedimento é 

avaliada. (A presença de roda denteada deve ser anotada separadamente.) Notas de 0-4 igual 

ao item 3. 
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5. Rigidez do Punho 

O punho deve ser segurado por uma mão e os dedos por outra. Deve ser estendido, 

flexionado, desviado para face ulnar e radial. A resistência é avaliada como nos ítens 3 e 4. 

6. Pêndulo das Pernas 

O paciente senta sobre uma superfície com sua pernas penduradas, balançando livremente. O 

tornozelo deve ser elevado até que o joelho fique estendido. Então deve ser solto e cair. A 

resistência à queda e a falta de balanço devem ser avaliadas. 

0 Pernas balançam livremente 

1 Leve diminuição do balanço das pernas 

2 Moderada resistência ao balanço 

3 Resistência importante e diminuição do balanço 

4 Ausência de balanço 

7. Queda da Cabeça 

O paciente deita sobre uma superfície macia e sua cabeça é segurada pelo examinador. A mão 

é retirada e a cabeça solta. Em um indivíduo normal a cabeça cai, no distúrbio extrapiramidal 

o movimento é retardado e no parkinsonismo grave, é ausente. 

0 A cabeça cai e colide na superfície. 

1 Leve lentificação ao cair, notada pela diminuição do som ao colidir na superfície. 

2 Lentificação moderada observada. 

3 Queda da cabeça rígida e lenta. 

4 A cabeça não atinge a superfície. 

8. Toque na Glabela 

O paciente deve abrir os olhos e não piscar. A região da glabela é tocada várias vezes. O 

número de piscadas deve ser avaliado. 

0 0-5 piscadas. 

1 6-10 piscadas. 

2 11-15 piscadas. 

3 16-20 piscadas  

4 Mais de 21 piscadas. 

9. Tremor 

O paciente é visto caminhando e então é reexaminado para este item 

0 Normal. 

1 Tremor nos dedos suaves, óbvios ao toque e à visão. 

2 Tremor da mão e do braço ocorrendo espasmodicamente. 

3 Tremor persistente de um ou mais membros. 

4 Tremor em todo corpo. 
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10. Salivação 

O paciente é observado enquanto fala e é pedido para que abra a boca e eleve a língua. 

0 Normal. 

1 Excesso de salivação de maneira que se observa depósitos quando se abre a boca e se eleva 

a língua. 

2 Excesso de salivação resulta ocasionalmente em dificuldade para falar. 

3 Fala com dificuldade devido ao excesso de salivação. 

4 Francamente salivando ("babando"). 
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ANEXO C 

Escala UKU de Efeitos Colaterais (Lingjaerde et al., 1987) 

1. Efeitos Colaterais Psíquicos 

1.1 Dificuldade de Concentração 

Dificuldade na capacidade para se concentrar, para assimilar idéias ou para manter atenção. 

0 Dificuldade de concentração ausente ou duvidosa. 

1 O paciente tem maior dificuldade em assimilar idéias, mas não há prejuízo na vida diária. 

2 As dificuldades são suficientemente acentuadas para atrapalhar na vida diária. 

3 As dificuldades para concentração são óbvias durante a entrevista. 

1.2. Astenia/Lassidão/Aumento do Cansaço 

A experiência do paciente de cansaço e falta de persistência. A avaliação é baseada no relato 

do paciente. 

0 Cansaço ausente ou duvidoso. 

1 O paciente se cansa mais facilmente que o normal, no entanto não precisa descansar por 

mais tempo que o habitual durante o dia. 

2 Precisa descansar agora e durante o dia devido ao cansaço. 

3 Precisa descansar a maior parte do dia devido ao cansaço. 

1.3. Sonolência/Sedação 

Capacidade diminuída de permanecer acordado durante o dia. Deve ser baseada em sinais 

clínicos durante a entrevista. 

0 Sonolência ausente ou duvidosa. 

1 Levemente sonolento, notado pela expressão facial. 

2 Marcadamente sonolento. Boceja e tende a cair no sono quando há uma pausa na 

conversação. 

3 Dificuldade em acordar o paciente e em mantê-lo acordado. 

1.4. Dificuldades de Memória 

Prejuízo de memória. A avaliação deve ser independente de qualquer dificuldade de 

concentração. 

0 Alteração de memória ausente ou duvidosa. 

1 Sensação subjetiva de redução leve da memória comparando com sua condição habitual, 

mas não interfere em seu funcionamento. 

2 Falhas de memória que prejudicam o paciente ou sinais leves que são observados durante a 

entrevista. 

3 O paciente mostra claros sinais de falta de memória durante a entrevista. 
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1.5. Depressão 

Inclui expressões verbais e não verbais de tristeza, depressão, melancolia, desesperança, 

desamparo e até impulsos suicidas. 

0 Humor neutro ou com elação. 

1 O humor do paciente está um pouco mais triste e deprimido que o habitual, mas o paciente 

ainda acha que vale a pena viver. 

2 O humor do paciente está claramente deprimido, incluindo expressões não verbais de 

desesperança e/ou desejo de morrer, mas não tem planos para cometer suicídio. 

3 As expressões verbais e não verbais de desamparo e tristeza do paciente são grandes e/ou 

pode-se considerar altamente provável que ele planeje cometer suicídio. 

1.6. Tensão/Inquietação 

Incapacidade de relaxar e inquietação nervosa. Este item deve ser baseado na experiência do 

paciente e deve ser diferenciado de acatisia. (Item 2.6) 

0 Tensão/ inquietação ausente ou duvidosa. 

1 O paciente relata que está ligeiramente tenso ou inquieto, no entanto não atrapalha seu 

funcionamento. 

2 Tensão ou inquietação considerável, mas não é intensa ou constante o suficiente para 

atrapalhar a vida diária do paciente. 

3 O paciente sente tensão ou inquietação intensa o suficiente para atrapalhar sua vida diária. 

1.7. Aumento da Duração do Sono 

Deve ser baseado na média de sono das três últimas noites e comparado com o sono habitual 

antes da doença. 

0 Aumento da duração do sono ausente ou duvidoso 

1 Dorme, no máximo, duas horas a mais que o habitual. 

2 Dorme de duas a três horas a mais que o habitual. 

3 Dorme mais de três horas além do habitual. 

1.8. Diminuição da Duração do Sono 

Deve ser baseada na média de sono das três últimas noites e comparada com sono habitual 

antes da doença 

0 Diminuição de sono ausente ou duvidosa. 

1 Dorme, no máximo, duas horas menos que o habitual. 

2 Dorme de duas a três horas menos que o habitual. 

3 Dorme mais de três horas que o habitual. 
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1.9. Atividade Onírica 

Deve ser avaliada independentemente do conteúdo dos sonhos e baseada na média das três 

últimas noites e comparada com o padrão habitual de sonhos. 

0 Alteração nos sonhos ausente ou duvidosa. 

1 Aumento discreto de sonhos, sem perturbar o sono. 

2 Aumento de sonhos mais acentuado. 

3 Aumento de sonhos muito acentuado. 

1.10. Indiferença Emocional 

Diminuição da empatia do paciente, levando à apatia. 

0 Indiferença emocional ausente ou duvidosa. 

1 Diminuição discreta da empatia do paciente. 

2 Indiferença emocional óbvia. 

3 Indiferença emocional acentuada de tal maneira que o paciente se comporta de modo 

apático em relação ao ambiente. 

  

2. Efeitos Colaterais Neurológicos 

2.1. Distonia 

Formas agudas de distonia que se manifestam como contrações tônicas localizadas em um ou 

vários grupos musculares, principalmente na boca, na língua e/ou no pescoço. A avaliação 

deve ser baseada nos últimos três dias. 

0 Distonia ausente ou duvidosa. 

1 Espasmos leves e curtos na musculatura mandibular ou no pescoço. 

2 Contrações mais acentuadas, de duração mais longa ou localização mais ampla. 

3 Contrações importantes como crise oculógira ou opistóstono. 

2.2. Rigidez 

Aumento do tônus muscular de maneira uniforme e generalizada. Observada como resistência 

passiva a movimentação dos membros. Os músculos em torno do joelho e cotovel têm 

importância especial. 

0 Rigidez ausente ou duvidosa. 

1 Rigidez suave no pescoço, ombro e nas extremidades. Observando devido à resistência 

passiva a movimentação do cotovelo. 

2 Rigidez média, observada devido à resistência passiva a movimentação do cotovelo. 

3 Rigidez muito importante. 
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2.3. Hipocinesia/ Acinesia 

Movimentos lentificados (bradicinesia), diminuição da expressão facial, diminuição do 

balanço dos braços, diminuição dos passos, podendo levar à parada de movimentação 

(acinesia). 

0 Hipocinesia ausente ou duvidosa. 

1 Movimentação ligeiramente reduzida, por exemplo, diminuição do balanço dos braços 

quando caminha ou diminuição da expressão facial. 

2 Redução da mobilidade mais clara, como por exemplo caminhar lentamente. 

3 Redução da mobilidade muito importante, incluindo acinesia. Por exemplo, facies 

parkinsoniana ou passos muito pequenos 

2.4. Hipercinesia 

Movimentos involuntários afetando, mais freqüentemente, a região oro-facial sob a forma de 

síndrome buco-línguo-mastigatória. Mas, também são vistos em extremidades, principalmente 

nos dedos e, mais raramente na musculatura do corpo ou respiratória. Estão incluídas 

discinesias tardia e inicial. 

0 Hipercinesia ausente ou duvidosa. 

1 Hipercinesia discreta, apenas intermitente. 

2 Hipercinesia moderada, durante a maior parte do tempo. 

3 Hipercinesia grave, durante a maior parte do tempo,como por exemplo protusão do língua, 

abertura da boca, hipercinesia facial com ou sem movimentação de extremidades. 

2.5. Tremor 

Esse item inclui todo tipo de tremor. 

0 Tremor ausente ou duvidoso. 

1 Tremor leve que não prejudica o paciente. 

2 Tremor claro, que prejudica o paciente , com amplitude menor que 3 cm. 

3 Tremor claro, com amplitude maior que 3 cm e que não pode ser controlado pelo paciente. 

2.6. Acatisia 

Sensação subjetiva e sinais objetivos de inquietação muscular, principalmente em 

extremidades inferiores, o que torna difícil para o paciente ficar sentado. A avaliação é 

baseada nos sinais clínicos observados durante a entrevista e no relato do paciente. 

0 Acatisia ausente ou duvidosa. 

1 Acatisia leve, o paciente permanece quieto sem esforço. 

2 Acatisia moderada, o paciente pode permenecer sentado com algum esforço. 

3 Quando o paciente levanta seu pé várias vezes durante a entrevista por causa da acatisia. 
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2.7. Convulsões Epilépticas 

Apenas crises tônico-clônicas generalizadas devem ser registradas. 

0 Sem convulsões nos últimos seis meses. 

1 Uma convulsão nos últimos seis meses. 

2 Duas ou três convulsões nos últimos seis meses. 

3 Mais de três convulsões nos últimos seis meses. 

2.8. Parestesias 

Sensações na pele de queimação, formigamento ou outras sensações desagradáveis. 

0 Parestesia ausente ou duvidosa. 

1 Parestesias leves que raramente incomodam o paciente. 

2 Parestesias moderadas que incomodam claramente o paciente. 

3 Parestesias graves que incomodam muito o paciente. 

 3. Efeitos Colaterais Autonômicos 

3.1. Alteração da Acomodação Visual 

Dificuldade em enxergar claro e preciso a distâncias próximas (com ou sem óculos), enquanto 

enxerga claramente a longas distâncias. Se o paciente usa lente bifocal, deve ser avaliado com 

o uso da lente para longe. 

0 Sem dificuldade para ler um texto de jornal. 

1 Consegue ler um texto de jornal, mas se cansa logo e afasta o papel para longe. 

2 Não consegue ler um texto de jornal, mas ainda consegue ler letras maiores.  

3 Consegue ler letras maiores, como uma manchete somente com ajuda de uma lente. 

3.2. Aumento da Salivação 

Salivação aumentada sem estímulo. 

0 Aumento de salivação ausente ou duvidoso. 

1 Salivação aumentada, mas sem incômodo. 

2 Salivação aumentada que perturba, havendo necessidade de cuspir ou engolir saliva, sem 

perda involuntária de saliva pela boca. 

3 Perda de saliva involuntária pela boca freqüente, talvez com alterações da fala. 

3.3. Diminuição da Salivação/Sensação de Boca Seca 

Secura da boca devido à diminuição de salivação. Pode resultar em aumento do consumo de 

água, mas deve ser diferenciado de sede. 

0 Secura da boca ausente ou duvidosa. 

1 Secura da boca leve que não perturba o paciente. 

2 Secura da boca de leve a moderada que não perturba o paciente. 

3 Secura da boca tão importante que atrapalha a vida diária do paciente. 



71 
 

 
 

3.4. Náuseas/Vômitos 

Este item deve basear-se nos três últimos dias. 

0 Náusea ausente ou duvidosa. 

1 Náusea leve. 

2 Náusea importante, sem vômitos. 

3 Náusea com vômitos. 

3.5. Diarréia 

Aumento da freqüência e/ou diminuição da consistência das fezes. 

0 Diarréia ausente ou duvidosa. 

1 Claramente presente, mas não perturba o trabalho e outras atividades. 

2 Diarréia que incomoda, com necessidade de evacuações numerosas e incovenientes. 

3 Necessidade importante e imperativa que ameaça ou provoca incontinência, resultando em 

interrupção do trabalho ou outras atividades. 

3.6. Constipação 

Diminuição da freqüência de evacuações ou aumento de consistência das fezes. 

0 Constipação ausente ou duvidoso. 

1 Constipação leve, mas suportável. 

2 Constipação importante que incomoda o paciente. 

3 Constipação muito acentuada. 

3.7. Distúrbios da Micção 

Sensação de dificuldade em iniciar e resistência à micção. deve basear-se nos últimos 3 

meses. 

0 Distúrbio da micção ausente ou duvidosa. 

1 Claramente presente, mas suportável. 

2 Jato fraco, com aumento considerável do tempo de micção, sensação de esvaziamento 

incompleto da bexiga. 

3 Retenção de urina com volume residual grande e/ou atual retenção agudaou ameaça dela.. 
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3.8. Poliúria/Polidipsia 

Aumento da produção de urina resultando em aumento da freqüência de micção e em 

eliminação de quantidade abundante de urina em cada micção. Presença de aumento de 

consumo de líquido. 

0 Ausente ou duvidosa. 

1 Claramente presente, sem incômodo. Noctúria de no máximo 1 vez por noite. 

2 Incômodo moderado, sede freqüente. Noctúria de 2 a 3 vezes por noite ou micção mais 

freqüente que 1 vez a cada 2 horas. 

3 Incômodo importante devido à sede freqüente. Noctúria de pelo menos 4 vezes por noite ou 

micção uma vez por hora. 

3.9. Tontura Ortostática 

Sensação de fraqueza, visão escurecida , zumbido nos ouvidos, aumento da tendência para 

desmaiar quando muda da posição supina ou deitada para posição em pé. 

0 Ausente ou duvidosa. 

1 Claramente presente, mas não requer medidas especiais. 

2 Incômoda, mas pode ser neutralizada com mudança lenta da posição supina ou sentado para 

posição em pé. 

3 Ameaça de desmaio ou episódios de desmaio apesar de mudança de decúbito com cuidados. 

Tendência a permanecer com tontura enquanto permanecer de pé. 

3.10. Palpitações/Taquicardia 

Palpitação, sensação de batimentos cardíacos rápidos, fortes e/ou irregulares. 

0 Ausente ou duvidosa. 

1 Claramente presente, sem incomodar, crises curtas, ocasionais ou constantes. 

2 Incômodo frequente ou palpitação freqüente que perturba o paciente ou atrapalha o sono, 

mas sem sintomas concomitantes. 

3 Suspeita de taquicardia real devido à presença de sensação de fraqueza, necessidade de 

deitar, dispnéia, tendência para desmaiar e dor précordial. 

3.11 Aumento da Tendência para Suar 

Localizada em todo corpo, não apenas nas palmas ou sola dos pés. 

0 Ausente ou duvidoso. 

1 Claramente presente, mas leve. Por exemplo uma sudorese intensa após esforço 

considerável. 

2 Incômodo importante, necessidade de troca freqüente de roupas, sudorese profusa após 

atividade moderada como, por exemplo, subir em escadas. 

3 Sudorese profusa após atividade leve ou em repouso, o paciente está constantemente úmido, 

precisa trocar de roupa várias vezes durante o dia e a noite. 
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4. Outros Efeitos Colaterais 

4.1. Eritema 

O tipo de eritema é classificado em: a) morbiliforme, b) petequial, c) urticariforme, d) 

psoriático, e) não classificado. 

0 Ausente ou duvidoso. 

1 Localizado em menos de 5% da superfície cutânea. 

2 Disseminado, mas ocupa menos de um terço da superfície cutânea. 

3 Universal, isto é, ocupa mais de um terço da superfície cutânea. 

4.2. Prurido 

0 Ausente ou duvidoso. 

1 Prurido leve. 

2 Prurido acentuado, com marcas de arranhões, que incomoda o paciente. 

3 Prurido grave que incomoda muito o paciente. Lesões cutâneas devido ao prurido. 

4.3. Fotossensibilidade 

Aumento da sensibilidade ao sol. 

0 Ausente ou duvidoso . 

1 Leve, mas sem incômodo. 

2 Mais acentuada, com incômodo. 

3 Tão acentuada que a suspensão da droga é necessária. 

4.4. Aumento de Pigmentação 

Aumento de pigmentação cutânea, geralmente localizada em regiões da pele que ficaram 

expostas ao sol. 

0 Aumento de pigmentação nula ou duvidosa. 

1 Aumento de pigmentação leve. 

2 Pigmentação acentuada, generalizada ou localizada que preocupa o paciente mas, não é 

notada por outras pessoas. 

3 Pigmentação tão acentuada que pode ser facilmente observada por outros. 

4.5. Ganho De Peso 

A avaliação deve ser baseada no último mês. 

0 Ganho de peso nulo ou duvidoso. 

1 Ganho de 1 a 2 kg. 

2 Ganho de 3 a 4 kg. 

3 Ganho de mais de 4 kg. 
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4.6. Perda de Peso 

A avaliação deve ser baseada no último mês. 

0 Perda de peso nula ou duvidosas 

1 Perda de 1 a 2 kg. 

2 Perda de 3 a 4 kg. 

3 Perda de mais de 4 kg. 

4.7. Menorragia 

Hipermenorréia, polimenorréia ou metrorragia nos últimos 3 meses. 

0 Aumento na freqüência ou na intensidade do fluxo menstrual ausente ou duvidoso.  

1 Hipermenorréia, isto é, o fluxo menstrual está mais intenso que o habitual, os intervalos são 

normais. 

2 Polimenorréia, isto é, o fluxo menstrual ocorre mais freqüentemente e é mais intenso. 

3 Metrorragia, isto é, intervalos e intensidade são irregulares. A perda de sangue é mais 

freqüente e mais intensa que o padrão habitual. 

4.8. Amenorréia 

Hipomenorréia, oligomenorréia ou amenorréia nos últimos 3 meses. 

0 Redução na freqüência ou intensidade do fluxo menstrual ausente ou duvidosa. 

1 Hipomenorréia, isto é, fluxo menstrual menos intenso que o habitual, mas com intervalos 

normais. 

2 Oligimenorréia, isto é, intervalos mais prolongados que o habitual, intensidade pode ser 

menor que o habitual. 

3 Amenorréia, isto é, menstruação ausente por mais de 3 meses. 

4.9. Galactorréia 

Secreção de leite aumentada fora dos períodos de amamentação. 

0 Sem galactorréia. 

1 Galactorréia presente, mas em grau leve. 

2 Galatorréia presente, em grau moderado, sentida como incômodo. 

3 Galactorréia acentuada que incomoda muito. 

4.10. Ginecomastia 

Desenvolvimento excessivo de glândulas mamárias masculinas. 

0 Sem ginecomastia. 

1 Ginecomastia presente em grau leve se comparada ao estado habitual. 

2 Ginecomastia claramente presente que incomoda somente quando o paciente está sem 

roupa. 

3 Ginecomastia presente em grau grave que afeta a aparência do paciente, mesmo quando 

vestido. 
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4.11. Aumento do Desejo Sexual 

Aumento do desejo para atividade sexual. 

0 Ausente ou duvidoso. 

1 Aumento leve que é sentido como natural pela parceira.  

2 Aumento claro que provoca comentários e conversa com a parceira.  

3 Aumento do desejo sexual tão grande que perturba o relacionamento com a parceira. 

4.12. Diminuição do Desejo Sexual 

Redução do desejo para atividade sexual. 

0 Ausente ou duvidoso  

1 O desejo para a atividade sexual está ligeiramente diminuído mas sem incomodar o 

paciente. 

2 Há uma redução clara no desejo do paciente por atividades sexuais de maneira que isto se 

torna um problema para o paciente. 

3 Desejo e interesse diminuíram tanto que relações sexuais ocorrem raramente ou inexistem . 

4.13. Disfunção Erétil 

Dificuldade em atingir ou manter uma ereção. 

0 Ausente ou duvidosa. 

1 Diminuição leve da capacidade para atingir ou manter uma ereção. 

2 Alteração significativa na capacidade do paciente para manter uma ereção.  

3 O paciente raramente ou nunca consegue manter uma ereção. 

4.14. Disfunção Ejaculatória 

Disfunção na capacidade do paciente em controlar a ejaculação. 

0 Ausente ou duvidosa. 

1 É mais difícil que o habitual,mas, não perturba o paciente. 

2 Há uma alteração significativa na capacidade para controlar a ejaculação de tal maneira que 

isso se torna um problema para o paciente. 

3 A capacidade para controlar a ejaculação está tão alterada que isto se tornou um problema 

importante nas relações sexuais dessa maneira influencia sua experiência do orgasmo. 
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4.15. Disfunção orgástica 

Dificuldade em obter e experienciar um orgasmo satisfatório. 

0 Ausente ou duvidosa. 

1 Obter um orgasmo é mais difícil que o habitual e/ ou há pequena alteração na experiência do 

orgasmo. 

2 O paciente relata alteração clara na capacidade para obter um orgasmo e/ou na experiência 

do orgasmo. Essa alteração atinge um grau que incomoda o paciente.  

3 Quando o paciente raramente ou nunca obtém um orgasmo e/ou a experiência do orgasmo 

está marcadamente reduzida. 

4.16. Secura Vaginal 

Sensação de secura na vagina com estimulação sexual. 

0 Ausente ou duvidosa. 

1 Secura vaginal leve com estimulação sexual. 

2 Secura vaginal moderada com estimulação sexual. 

3 Secura vaginal grave que torna o coito difícil ou torna necessário o uso de lubrificantes. 

4.17. Cefaléia 

A cefaléia é classificada em a) cefaléia tipo tensão, b) enxaqueca, c) outra formas de cefaléia. 

0 Ausente ou duvidosa. 

1 Cefaléia leve. 

2 Cefaléia moderada com incômodo, mas que não interfere na vida diária do paciente. 

3 Cefaléia acentuada que interfere na vida diária do paciente. 

4.18. Dependência Física 

Aparecimento de sintomas vegetativos e/ou somáticos após a descontinuação da droga em 

questão, baseado nos 3 últimos meses. Pode ser avaliado somente quando se tentou 

interromper o uso da droga. 

0 Nada sugere dependência física .  

1 Após a interrupção há sintomas vegetativos leves como taquicardia e sudorese. 

2 Após a interrupção há sintomas vegetativos moderados a graves, ansiedade e inquietação.  

3 Após a interrupção, há sintomas vegetativos graves, ansiedade, inquietação e/ou convulsões. 
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4.19. Dependência Psíquica 

Dependência psíquica é definida como um forte desejo de continuar usando a droga devido 

aos seus efeitos psíquicos (ou pelos efeitos que pensa que tem), quando estes efeitos são 

vistos pelo médico como indesejáveis ou desnecessários. A avaliação deve ser baseada nos 3 

últimos meses. 

0 Ausente ou duvidosa. 

1 Dependência psíquica leve mas não séria. 

2 Dependência psíquica clara mas sem complicações médicas ou sociais. 

3 Dependência psíquica acentuada, com desejo compulsório de continuar usando a droga a 

qualquer custo. O uso da droga deve ter provocado complicações médicas ou sociais. 

 

 

 

 

 

 

 


