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RESUMO 

 

Losapio, MF. Fatores associados à polimedicação no Transtorno do 

Espectro Autista. 2020. 105f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 

 

O Transtorno do Espectro Autista cursa com déficits de interação e 

comunicação social e comportamentos e interesses restritos e estereotipados. 

Além destes sintomas centrais podem ocorrer comportamentos disruptivos e 

diagnósticos comórbidos. Polimedicação é o comportamento médico de 

prescrição de mais de um medicamento para determinado paciente, que neste 

estudo foi definido como uso de dois ou mais medicamentos. Devido à 

hetereogeneidade clínica, frequentemente pacientes com diagnóstico de 

Transtorno do Espectro Autista são polimedicados. O objetivo deste trabalho foi 

verificar e avaliar a ocorrência de polimedicação psiquiátrica em pacientes 

portadores de Transtorno do Espectro Autista. Foram avaliadas 62 crianças e 

adolescentes, com idade entre 3 e 17 anos, que estavam em tratamento 

ambulatorial no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Os pais foram 

entrevistados e as crianças avaliadas com os instrumentos ABC, CARS, CGI-S. 

Também foi avaliada qualidade de vida dos cuidadores, com a escala 

WHOQOL-bref.  A frequência de polimedicação na amostra foi de 33,86%. A 

classe medicamentosa mais prescrita foi antipsicóticos, com predomínio de 

risperidona. Fatores do paciente associados à polimedicação foram presença 

de sintomas externalizantes, idade, comorbidade com TDAH, tiques e epilepsia 

e gravidade do TEA. Fatores ambientais, incluindo qualidade de vida do 

cuidador e disponibilidade de terapias multidisciplinares, não tiveram 

associação com polimedicação.  

 

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista; tratamento medicamentoso; 

polifarmácia 
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ABSTRACT 

 

Losapio, MF. Factors associated with polymedication in Autistic Spectrum 

Disorder. 2020. 105f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 

 

Autism Spectrum Disorder is associated with deficits in interaction and social 

communication and restricted and stereotyped behaviors and interests. In 

addition to these central symptoms, disruptive behaviors and comorbid 

diagnoses can occur. Polymedication is the medical behavior of prescribing 

more than one medication for a patient. In this study, it was defined as the use 

of two or more medications. Due to clinical heterogeneity, patients with a 

diagnosis of Autistic Spectrum Disorder are often polymedicated. The aim of 

this study was to verify and evaluate the occurrence of psychiatric 

polymedication in patients with Autism Spectrum Disorder. Then, 62 children 

and adolescents aged 3 to 17 years, who were undergoing outpatient treatment 

at the Hospital das Clínicas in Ribeirão Preto, were evaluated. Parents were 

interviewed and children were evaluated using the ABC, CARS, CGI-S 

instruments. Caregivers' quality of life was also assessed using the WHOQOL-

bref scale. The frequency of polymedication in the sample was 33.86%. The 

most prescribed medication class was antipsychotics, with a predominance of 

risperidone. Patient factors associated with polymedication were the presence 

of externalizing symptoms, age, comorbidity with ADHD, tics and epilepsy and 

severity of ASD. Environmental factors, including caregiver's quality of life and 

availability of multidisciplinary therapies, were not associated with 

polymedication. 

 

Keywords: Autism Spectrum Disorder; drug treatment; polypharmacy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Transtorno do Espectro Autista (TEA) 

 

 

A mais recente edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais, o DSM-5, da Associação Psiquiátrica Americana 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013), constituiu os “Transtornos 

do Neurodesenvolvimento” e os incorporou como uma nova designação para 

um conjunto de categorias diagnósticas reconhecidas como de origem na 

infância e tradicionalmente constituídas no campo científico da Psiquiatria da 

Infância e Adolescência. 

Igualmente, o DSM-5 trouxe uma modificação, em relação à sua 

edição anterior, para o complexo diagnóstico agora denominado como 

“Transtorno do Espectro Autista” e que remonta ao antigo conceito de “autismo 

infantil” formulado por Leo Kanner, o fundador da Psiquiatria da Infância e 

Adolescência nos Estados Unidos. Descrito pela primeira vez em 1943 por 

Kanner em onze crianças (KANNER, 1943), como uma síndrome peculiar da 

infância, em que predominavam características autistas, tais como, um 

desinteresse acentuado pela interação e comunicação humana, um 

envolvimento persistente em comportamentos de autogratificação e 

movimentos repetitivos sem valor comunicativo ou social. Esta descrição clínica 

logo foi admitida como um diagnóstico singular, inicialmente pensado como 

uma entidade nosológica independente e intrinsecamente relacionada ao 

desenvolvimento neurobiológico.  

Ao caracterizar o quadro clínico do TEA, o DSM-5 descreve que as 

características essenciais desta patologia, consideradas como sintomas 

nucleares, são os prejuízos na comunicação e interação sociais, além de 

padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. 

Contudo, estão também frequentemente associados os sintomas de autolesão 

e comportamentos disruptivos/desafiadores e são comumente diagnosticadas 

patologias comórbidas, dentre elas, ansiedade e depressão (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013). 
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Embora exista uma grande controvérsia a respeito de um suposto 

crescimento da taxa de prevalência do autismo, e que estudos recentes 

demonstrem uma estabilidade nas taxas de prevalência, aceita-se, conforme 

dados recentes norte-americanos, uma taxa de prevalência de 

aproximadamente um caso para cada grupo de 54 indivíduos, ou 18,5 casos 

por 1000, para a faixa etária de oito anos de idade (MAENNER et al., 2020). Já 

no Brasil a taxa encontrada foi mais baixa. Um estudo nacional publicado em 

2011 encontrou uma prevalência de 27,2 casos de Transtorno Invasivo do 

Desenvolvimento a cada 10.000 indivíduos, porém utiliza os critérios 

diagnósticos da quarta edição do DSM (PAULA et al., 2011). 

A categorização do autismo como um diagnóstico dimensional já 

traduz a heterogeneidade da síndrome. Composta por sintomas nucleares e 

associados, apresenta diversos fenótipos, que apontam para a complexidade 

da apresentação clínica. As principais diretrizes de tratamento recomendam 

que a farmacoterapia pode ser oferecida a crianças com TEA quando há 

sintoma alvo específico ou condição comórbida (FUENTES et al., 2014; 

VOLKMAR et al., 2014). 

Isoladamente, a risperidona é o medicamento que recebe o melhor 

nível de indicação, como medicação de escolha para o controle e redução da 

gravidade de sintomas associados no autismo, tais como, crises de raiva, 

irritabilidade acentuada e agressividade (KIRINO, 2014), estando presente em 

protocolos clínicos para tratamento do autismo, inclusive do Ministério da 

Saúde do Brasil (BRASIL, 2016), que também recomenda o aripiprazol.  

 

 

1.2. Polimedicação 

 

 

Polimedicação, ou polifarmácia (do inglês, polypharmacy), é um 

termo amplamente empregado para descrever o comportamento médico de 

prescrição de vários medicamentos para o mesmo paciente. É um termo cuja 

definição é controversa, e os diferentes estudos apresentam diversos 

conceitos, que variam desde definições puramente empíricas, quantitativas, até 

definições qualitativas e dependentes de um juízo de valor (MASNOON et al., 
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2017). O emprego de mais de um medicamento para o tratamento de uma 

determinada condição patológica depende tanto da presença de comorbidades 

e múltiplos sintomas disfuncionais em um indivíduo, quanto da existência de 

protocolos clínicos com bom nível de evidência empírica e das práticas usuais 

da tradição de prescrição médica em um determinado contexto social (PAYNE, 

2016).  

A definição de polifarmácia varia tanto entre os estudos que 

Masnoon e colaboradores, em 2017, dedicaram-se a realizar uma revisão 

sistemática a fim de sintetizar o conceito desta terminologia na literatura 

médica. Encontraram um total de 138 definições e o resultado de que o 

conceito numérico do uso de 5 ou mais medicamentos foi o mais frequente 

(MASNOON et al., 2017).  

Os estudos que se dedicaram a investigar polifarmácia na população 

pediátrica também apresentam heterogeneidade na definição da terminologia, 

porém, segundo a revisão de Baker e colaboradores, a maioria (90,8%) utiliza o 

conceito de 2 ou mais medicamentos para o mesmo paciente (BAKER et al., 

2019). Por esse motivo, foi a definição escolhida para este trabalho, cuja 

amostra tem idade inferior a 18 anos. 

De acordo com dados de pesquisas médicas, as afecções do 

sistema nervoso central e seus sintomas têm uma alta prevalência no que diz 

respeito às práticas medicamentosas. Para a população adulta da Escócia, em 

uso de medicamentos na atenção primária, em 2010, o segundo grupo 

farmacológico mais prevalente (pouco acima de 25%), encontrado em um 

levantamento nacional, foi o de medicamentos com ação no sistema nervoso 

central, atrás apenas dos medicamentos com ação cardiovascular (GUTHRIE 

et al., 2015). Isto indica a relativa baixa especificidade dos medicamentos 

psicotrópicos atualmente em uso. Estes são, via de regra, prescritos sob uma 

fundamentação racional de alívio sintomático, ora justificados pelo 

conhecimento empírico da relevância para a fisiopatologia, de sistemas de 

neurotransmissores em um determinado complexo sintomático ou sindrômico, 

ora justificados pela experiência empírica clínica advinda da observação aberta 

dos benefícios de sua utilização em condições para as quais ainda não há 

suficiente sustentação sobre sua fisiopatologia (INSEL; QUIRION, 2005).  
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Frequentemente, em Psiquiatria, os tratamentos medicamentosos 

são inespecíficos em relação ao diagnóstico nosológico, se orientando mais 

pelo perfil sintomático com maior repercussão funcional. Entretanto, alguns 

diagnósticos parecem ter melhor especificidade medicamentosa que outros. 

Por exemplo, para esquizofrenia e depressão maior, espera-se uma maior 

especificidade dos medicamentos antipsicóticos e antidepressivos, 

respectivamente, em função da relevância do conhecimento fisiopatológico que 

fundamenta as escolhas de prescrição, enquanto que para outras morbidades 

psiquiátricas, como, por exemplo, transtornos de personalidade, tipo instável, é 

mais provável que ocorra uma menor especificidade dos medicamentos e, por 

conseguinte, uma maior probabilidade de emprego de polimedicação 

(PRESKORN; LACEY, 2007).  

Um estudo multicêntrico realizado em hospitais psiquiátricos da 

Alemanha, Suíça, Áustria, Bélgica e Hungria avaliou as prescrições de 30908 

pacientes internados com diagnóstico de esquizofrenia. Foi encontrada taxa de 

44,7% de polifarmácia nesta amostra (TOTO et al., 2019). Já um estudo 

realizado com pacientes internadas com diagnóstico de transtorno de 

personalidade emocionalmente instável, na Áustria, evidenciou prevalência 

mais alta de polimedicação, que correspondia a 74% dos pacientes internados 

com este diagnóstico (RIFFER et al., 2019). Este dado corrobora a constatação 

de que não há um medicamento que trate todas as dimensões psicopatológicas 

do transtorno de personalidade emocionalmente instável (BOZZATELLO et al., 

2019), indicando tratar-se de um transtorno mental sem tratamento 

medicamentoso específico, o que aumenta a chance de ocorrência de 

polifarmácia. 

Especificamente entre crianças e adolescentes também há 

polifarmácia. A revisão de literatura de Baker e colaboradores encontrou uma 

taxa de prevalência de polifarmácia pediátrica altamente variável, entre 0,9% a 

98,4%, com prevalência mediana de 39,7% (BAKER et al., 2019). Psiquiatras 

da infância e adolescência de uma universidade da Turquia observaram que 

28,7% das suas crianças e adolescentes, medicados com psicotrópicos, 

utilizavam mais de um medicamento, no ambulatório da faculdade, que atendia 

crianças e adolescentes com diversos diagnósticos (ALTAY et al., 2019). 
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Em 2014 foi publicada uma revisão sistemática realizada por um 

grupo de pesquisadores dos Estados Unidos, cujo objetivo era avaliar a 

prescrição de antipsicóticos em jovens. Os dados coletados cobriram estudos 

entre 1993 e 2008. Foi encontrada uma frequência de prescrição de mais de 

um antipsicótico de 9,6% ± 7,2%, nos estudos avaliados. Os diagnósticos que 

mais comumente estavam associados à polifarmácia com antispsicóticos foram 

transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (39,9% ± 23,5%) e transtornos 

externalizantes, que incluíam transtorno de conduta e transtorno opositor 

desafiador (33,6% ± 24,8%), indicando que a polifarmácia com antipsicóticos 

ocorre principalmente em pacientes não psicóticos (TOTEJA et al., 2014), o 

que direciona para o entendimento de que os antipsicóticos são muitas vezes 

utilizados para amenizar sintomas e não apenas tratar diagnóstico de psicose. 

Um estudo semelhante, realizado em 2012, revisou a polifarmácia 

com prescrição de antidepressivos associados a outros psicotrópicos, em 

jovens. Como resultado, os autores destacaram que o uso de polimedicação 

com antidepressivos tornou-se uma prática frequente em ambientes clínicos e 

que essa prática aumentou ao longo do tempo. Concluíram que os 

antidepressivos tornaram-se uma das classes de medicamentos mais 

frequentemente prescritos em combinação, e que são comumente co-prescritos 

com psicoestimulantes e antipsicóticos (DÍAZ-CANEJA et al., 2014). 

Diante da alta frequência de polifarmácia, entre as mais distintas 

patologias, alguns cientistas dedicaram-se a estudar sua aplicabilidade e 

segurança. Payne, cita que dependendo do contexto, a polimedicação pode ser 

entendida como apropriada ou como problemática (PAYNE, 2016).  

Frequentemente o objetivo da prescrição de mais de um psicotrópico 

é o de obter benefícios em relação à rapidez da resposta terapêutica 

(TRANULIS et al., 2008), ajudando o paciente a deixar o quadro agudo com 

menos prejuízos, porém o uso de polimedicação pode gerar alterações das 

concentrações plasmáticas das drogas, pois um medicamento pode ser inibidor 

ou indutor do metabolismo do outro e o clínico precisa conhecer as interações 

para evitar dosagem sérica subclínica ou toxicidade (DMITRIEV et al., 2019).  

É importante também destacar que a polimedicação psicotrópica 

aumenta as chances de sintomas extrapiramidais (HIRANO, 2020), síndrome 

neuroléptica maligna (TSE et al., 2015) e síndrome serotoninérgica (DAVIS; 
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HERNANDEZ; STOCK, 2020), além de risco cardiológico por prolongamento 

de intervalo QTc (TAKEUCHI et al., 2015) e possível risco cardiovascular 

secundário a síndrome metabólica (IJAZ et al., 2018).  

Todavia, um estudo realizado no Reino Unido demonstrou que 

apesar de considerada indesejável, a polifarmácia pode ser benéfica ao evitar 

hospitalizações não eletivas em algumas circunstâncias. Ficou evidente que a 

associação entre polifarmácia e hospitalização é consideravelmente reduzida 

em indivíduos com diversas patologias. Entretanto, a prescrição de vários 

medicamentos está associada ao maior risco de hospitalização não planejada 

naqueles com menos comorbidades (PAYNE et al., 2014). Estes dados 

destacam a importância da avaliação criteriosa de polifarmácia. 

 

 

1.3. Polimedicação no TEA 

 

 

Em seu texto que resume a trajetória clínica dos onze casos após 

quase trinta anos de observação, Kanner argumenta fortemente quanto a sua 

posição a favor de uma condição inata de origem constitucional e não 

psicogênica (KANNER, 1971). Embora nos dias atuais, os casos de Kanner 

sejam considerados como casos de gravidade leve ou moderada, visto que 

eram de origem domiciliar e não institucional, sabe-se que entre os onze casos 

descritos, quase todos tiveram um desfecho muito desfavorável, com 

institucionalização e com emprego de múltiplas drogas para o controle de seus 

sintomas comportamentais. O curso dos casos, da infância e adolescência à 

vida adulta, transcorreu mais tipicamente com agravamento e acentuação das 

dificuldades e também com maior intensidade das intervenções 

farmacológicas. Mesmo em um cenário com poucas opções medicamentosas, 

próprio daquela época, observa-se que o relato de Kanner indica a impotência 

dos recursos terapêuticos e a sobreposição de intervenções. Assim, a 

polimedicação no autismo já está presente nos onze casos de Leo Kanner. 

Atualmente, a maior parte dos estudos já publicados sobre o tema 

da polimedicação por uso de medicamentos psiquiátricos em pacientes com 

TEA é de caráter essencialmente descritivo, além do fato de que são escassos 
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estudos que se detiveram a investigação dos fatores relacionados com a 

ocorrência de polifarmácia (LAKE et al., 2014).  

As principais bases de dados dispõem de artigos científicos sobre o 

tema polifarmácia no TEA, oriundos principalmente dos Estados Unidos da 

América e do Reino Unido. As taxas de polifarmácia se apresentaram altas, na 

busca realizada, porém apresentam variações de acordo com o país em que a 

pesquisa foi realizada e ao perfil da população estudada. Pode-se notar que 

enquanto os americanos encontraram taxas de polimedicação variando entre 

32% (SCHUBART; CAMACHO; LESLIE, 2014) a 35% (SPENCER et al., 2013; 

HOUGHTON; ONG; BOLOGNANI, 2017), podendo chegar a 41% no estudo de 

Logan (LOGAN et al., 2015); os prescritores europeus mostraram-se mais 

conservadores. Em outro estudo conduzido pelo mesmo grupo, liderado por 

Houghton, encontrou-se prevalência de apenas 9,8% de polimedicação em 

população semelhante (HOUGHTON; LIU; BOLOGNANI, 2018). Conforme 

dados reportados foi possível observar que as características clínicas da 

população também influenciaram na prevalência de polimedicação encontrada. 

No estudo de Miot a taxa de polimedicação foi de 58,7%, sendo esta amostra 

composta por autistas com deficiência intelectual associada (MIOT et al., 

2019). 

Estudo de revisão sistemática recentemente publicado compilou 

informações de 47 trabalhos realizados entre os anos de 1976 a 2012, 

alcançando uma soma total superior a 300.000 indivíduos com Transtorno do 

Espectro Autista. O estudo encontrou uma variação de 2,7% a 80% da 

prevalência geral de indivíduos autistas em uso de medicamentos psiquiátricos, 

com uma mediana de cerca de 42% entre crianças e 61,5% em adultos, com 

polimedicação psiquiátrica ocorrendo entre 5,4% a 54% (mediana de 23%). 

(JOBSKI et al., 2016).  

A mesma revisão sistemática conduzida por Jobski e colaboradores 

(2016) identificou que há fatores clínicos determinantes na ocorrência de 

polimedicação nos estudos que foram analisados, sendo a idade e a presença 

de comorbidades psiquiátricas os principais fatores associados com 

psicofarmacoterapia e polimedicação psiquiátrica entre pacientes com TEA 

(JOBSKI et al., 2016). 
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O estudo de Lake et al. (2014), constatou que a população de 

adolescentes e adultos jovens com TEA é uma população altamente medicada 

e que os fatores tipicamente associados à polimedicação não são 

exclusivamente relacionados a fatores clínicos, mas muito mais provavelmente 

a uma interrelação de fatores envolvendo condições do paciente individual, 

seus cuidadores, e o contexto de serviços e intervenções oferecidas (LAKE et 

al., 2014).  

 

 

1.3.1. Fatores do paciente 

 

 

Os fatores clínicos do sujeito certamente influenciam na sua 

prescrição. Uma metanálise recente que incluiu 37 artigos sobre tratamentos 

no TEA identificou que a heterogeneidade clínica da patologia representa um 

desafio para a identificação de tratamentos eficazes e por este motivo 

recomenda que os estudos incluam dados sobre a gravidade do quadro clínico, 

bem como presença de comorbidades na descrição da amostra (MASI et al., 

2017). 

Apesar das recomendações e evidências, poucos autores 

preocuparam-se em encontrar fatores clínicos associados à polifarmácia no 

TEA. Dentre os estudos encontrados que realizaram essa análise, houve uma 

associação estatisticamente significante com comportamento agressivo em 

dois deles (LAKE et al., 2014; LOGAN et al., 2015) e com a ocorrência de 

comorbidades psiquiátricas em três deles (SPENCER et al., 2013; LAKE et al., 

2014; LOGAN et al., 2015). A revisão sistemática realizada por Jobski e 

colaboradores encontrou que apenas a presença de comorbidades estava 

associada com polimedicação (JOBSKI et al., 2016). 

 

 

1.3.2. Fatores do cuidador 

 

Muito se tem discutido acerca dos conceitos de estresse do cuidador 

nas diversas áreas da medicina (CHIAO; WU; HSIAO, 2015; GENG et al., 
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2018; BEKTAS et al., 2020). Partindo deste princípio os pesquisadores 

concordam que pais de crianças com TEA experimentam altos níveis de 

estresse (JAIN et al., 2019; BOZKURT; UYSAL; DUZKAYA, 2019; ALNAZLY; 

ABOJEDI, 2019; PANDEY; SHARMA, 2018; BAYKAL et al., 2019), implicando 

em redução da qualidade de vida destes cuidadores (BONIS, 2016; TEN 

HOOPEN et al, 2020; BARROS et al., 2019; MARSACK-TOPOLEWSKI; 

CHURCH, 2019; MARSACK; SAMUEL, 2017; HOEFMAN et al., 2014). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define qualidade de vida 

como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura 

e dos sistemas de valores em que vive e em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações” e esta mesma instituição criou um 

instrumento para avaliação de qualidade de vida na população, o Whoqol (The 

Whoqol Group, 1998), com o objetivo de uso em pesquisa. 

A autopercepção de reduzida qualidade de vida entre cuidadores 

afeta o estilo de cuidado parental, o manejo dos comportamentos desafiadores 

da criança, o funcionamento familiar e o relacionamento conjugal (BONIS, 

2016), podendo estar associados com polifarmácia, como encontrado por Lake, 

em seu estudo (LAKE et al., 2014). 

 

 

1.3.3. Fatores do prescritor 

 

  

Como já descrito nesta introdução, a polifarmácia não segue um 

padrão uniforme entre os diferentes países. Observa-se uma tendência de 

taxas maiores entre os americanos (SPENCER et al., 2013; SCHUBART; 

CAMACHO; LESLIE, 2014; LOGAN et al., 2015; HOUGHTON; ONG; 

BOLOGNANI, 2017), indicando que os prescritores podem seguir 

recomendações distintas em relação às intervenções. 

A Academia Americana de Psiquiatria da Infância e Adolescência 

(AACAP) publicou em 2014 um capítulo sobre TEA no seu guia de 

recomendações. Neste guia, recomenda-se uso de risperidona ou aripiprazol 

para tratar sintomas disruptivos ou comorbidades psiquiátricas (VOLKMAR et 

al., 2014). 
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No mesmo ano, a Associação Internacional de Psiquiatria da 

Infância e Adolescência e Profissões Afins (IACAPAP) lançou a sua diretriz 

sobre TEA, na qual os autores fazem uma crítica a falta de evidência da 

maioria das intervenções disponíveis e destacam que terapias 

comportamentais, programas centrados nas interações pai-filho e aqueles com 

ênfase no desenvolvimento de habilidades sociais e de comunicação são os 

que até então apresentam maior nível de evidência para tratamento de TEA. 

Em relação a tratamento medicamentoso, a associação é cautelosa ao 

destacar que só há recomendação para tratar comorbidades e sintomas 

disruptivos, quando não há melhora com outras abordagens (FUENTES et al., 

2014). 

Ao comparar as duas principais diretrizes citadas, percebe-se que a 

da AACAP dá maior destaque ao tratamento medicamentoso do que a diretriz 

produzida pela IACAPAP, cujos autores são de diversos países e continentes. 

Este fato pode indicar que a escolha de medicamentos no tratamento para TEA 

nos EUA ocorre com maior frequência do que encontrado em outros países, 

corroborando o argumento de que fatores do prescritor também podem estar 

associados à polifarmácia. 

Apesar de constar em protocolos clínicos, como mencionado 

anteriormente, a monomedicação com risperidona ou aripiprazol não parece 

ser a condição predominante de tratamento medicamentoso entre pacientes 

diagnosticados com TEA, conforme demonstram trabalhos encontrados em 

revisões e metanálises (JOBSKI et al., 2016; MASI et al., 2017).  

A alta prevalência do TEA na população mundial e, por sua vez, a 

escassez de protocolos com diretrizes específicas a respeito do tratamento 

medicamentoso têm sido um desafio constante na rotina clínica de profissionais 

que atuam com esta patologia. Conforme reportado na literatura compilada, 

nota-se que os profissionais ficam restritos ao uso de dois antipsicóticos 

(risperidona ou aripiprazol) para fins de controle de comportamentos disruptivos 

o que, por sua vez, parece contribuir para a prática da polimedicação 

psiquiátrica. 
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2. OBJETIVO 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

 

Verificar e avaliar a ocorrência de polimedicação psiquiátrica em 

pacientes portadores de Transtorno do Espectro Autista. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Caracterizar a amostra quanto ao perfil sociodemográfico e 

clínico. 

2. Identificar a frequência de pacientes com TEA que estão em uso 

de mais de um medicamento psicotrópico. 

3. Identificar os medicamentos de emprego mais frequente no 

contexto ambulatorial, para uso regular e contínuo. 

4. Caracterizar quais sintomas estão associados à polifarmácia. 

5. Avaliar criticamente a ocorrência de polimedicação, relacionando-

a com fatores do paciente (sociodemográficos e clínicos) e fatores ambientais 

(disponibilidade de recursos terapêuticos e qualidade de vida dos cuidadores). 
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3. MÉTODO 

 

3.1. Delineamento Metodológico 

 

 

O estudo tem um delineamento do tipo observacional, transversal, 

aberto, não cego, de casuística clínica, sobre uma amostra em 

acompanhamento ambulatorial. 

 

 

3.2. Local 

 

 

Esta pesquisa foi realizada no Serviço de Psiquiatria da Infância a 

Adolescência (SPQIA) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (HC- FMRP-USP).  

Os dados encontrados foram coletados no Ambulatório de 

Transtorno do Espectro Autista e Deficiência Intelectual (PQITEADI), 

pertencente a este serviço e que funciona no prédio da Saúde Mental, nas 

dependências da Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto. 

 

 

3.3. Aspectos Éticos 

 

 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do HC-

FMRP-USP, através do Processo HCRP nº 2.911.406 (Anexo A).  

 

 

3.4. Sujeitos da Pesquisa 

 

 

O estudo foi composto por 62 crianças e adolescentes, com idade 

entre 3 e 17 anos, 42 do sexo masculino e 20 do sexo feminino. Todos os 
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participantes já estavam em seguimento clínico no ambulatório PQITEADI e 

possuíam diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, segundo os critérios 

diagnósticos vigentes no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (DSM-5) (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013), que 

foram realizados seguindo as etapas descritas no protoloco do ambulatório 

(Anexo B). 

 

 

3.5. Recrutamento  

 

 

Todos os familiares de crianças e adolescentes atendidos no 

PQITEADI e que preenchiam os critérios de inclusão para participação no 

estudo foram convidados a responder os questionários junto com a 

pesquisadora. O recrutamento de casos ocorreu no período de fevereiro de 

2018 até agosto de 2019, às quartas-feiras, no período vespertino, no prédio da 

Saúde Mental. Logo após a consulta médica no ambulatório citado, os 

responsáveis eram convidados a participar da pesquisa e, após o aceite, 

direcionados para um consultório no mesmo prédio. Então, os responsáveis 

legais foram instruídos a ler e assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice A). No momento da leitura, as crianças e adolescentes 

estavam junto aos responsáveis e sempre que possível, quando apresentavam 

condições de compreensão, eram convidados também a participar e assinar. 

Todos os pacientes do ambulatório PQITEADI que preenchiam os 

critérios de inclusão para participação foram convidados e não houve recusas. 

Apenas uma mãe não tinha disponibilidade para participar no dia em que foi 

convidada, mas a coleta ocorreu na consulta seguinte da criança.  

. 

 

3.6. Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

 

Os critérios de inclusão foram apresentar diagnóstico clínico de TEA, 

como diagnóstico principal, realizado conforme os procedimentos clínicos 
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vigentes no SPQIA do HC-FMRP-USP, descritos no anexo B; e, estar em 

acompanhamento contínuo de pelo menos seis meses de duração.  

Os critérios de exclusão foram não concordância em assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; crianças ou adolescentes cujo 

diagnóstico principal era Deficiência Intelectual; e, indivíduos com idade maior 

ou igual a 18 anos. 

 

 

3.7. Procedimentos 

 

 

A pesquisadora, após o convite para participação descrito 

anteriormente, direcionou os pacientes e respectivos responsáveis para um 

consultório no mesmo prédio onde foi realizada a consulta psiquiátrica. Foram 

então aplicados os instrumentos descritos a seguir, que foram os mesmos para 

todos os indivíduos. 

Além dos instrumentos aplicados, foi realizada consulta ao 

prontuário do paciente, para obtenção dos dados clínicos e sociodemográficos. 

 

 

3.7.1. Aberrant Behavior Checklist (ABC) 

 

 

A Aberrant Behavior Checklist (ABC) é um instrumento de avaliação 

que mensura sintomas comportamentais em pacientes com deficiência 

intelectual e/ou autismo, por subgrupo de sintomas atípicos (AMAN et al., 

1985). Trata-se de um inventário de sintomas, que foi traduzido com adaptação 

transcultural para o português do Brasil (LOSAPIO, et al, 2011).  

O instrumento tem o objetivo de avaliar a gravidade dos 

comportamentos de modo comparativo ao longo do tratamento. A ABC 

apresenta 58 itens divididos em 5 subescalas: I – irritabilidade, agitação e 

choro (15 itens); II – letargia e esquiva social (16 itens); III – comportamento 

estereotipado (7 itens); IV – hiperatividade (16 itens); V – fala inapropriada (4 

itens). 
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 Para pontuar a escala deve-se somar os itens, para obtenção das 

pontuações das subescalas. Não há ponto-de-corte, a pontuação em cada 

subescala deve ser comparada nas diferentes fases do tratamento, para 

acompanhar a evolução. Quanto maior a pontuação, maior o comprometimento 

clínico.  

Este instrumento deve ser respondido por um adulto responsável 

pela criança ou adolescente, durante consulta de seguimento. Cada questão é 

pontuada de 0 a 3, de acordo com a intensidade do comportamento descrito, 

segundo a percepção do cuidador do paciente. 

Durante o procedimento de coleta, a pesquisadora leu as questões 

junto com o responsável e registrou as respostas. 

 

 

3.7.2. Childhood Autism Rating Scale (CARS) 

 

 

CARS é a sigla para Childhood Autism Rating Scale ou Escala de 

Avaliação do Autismo na Infância. Trata-se de uma escala, cujo objetivo é 

classificar a gravidade do TEA em leve, moderada ou grave. (SCHOPLER et 

al., 1980). Ela foi traduzida para o português do Brasil com validação 

(PEREIRA; RIESGO; WAGNER, 2008). 

A escala avalia o comportamento em 14 domínios, geralmente 

alterados no autismo, somados a uma categoria única para descrição de 

impressões gerais. Os 15 quesitos de avaliação são os seguintes: (1) interação 

com as pessoas, (2) imitação, (3) resposta emocional, (4) uso do corpo, (5) uso 

de objetos, (6) adaptação à mudança, (7) reação a estímulos visuais e (8) 

auditivos, (9) resposta e uso da gustação, olfato e tato; (10) medo ou 

nervosismo, (11) comunicação verbal, (12) comunicação não verbal, (13) nível 

de atividade, (14) nível e coerência da resposta intelectual e, finalmente, as 

(15) impressões gerais.  

A CARS deve ser respondida pelo avaliador da criança ou 

adolescente, seja ele médico ou terapeuta, com o objetivo de classificar a 

gravidade do transtorno. Os escores de cada domínio variam de 1 a 4 (quanto 
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maior a pontuação, mais grave é o sintoma). A pontuação total varia de 15 a 

60, e o ponto de corte para autismo é 30.  

Neste estudo, a pesquisadora preencheu a CARS de acordo com a 

observação do paciente no momento da avaliação e em seguida, convidou o 

médico residente, que acompanha a criança ou adolescente no seguimento 

psiquiátrico, para discutir as respostas conjuntamente. A escala, neste estudo, 

não foi utilizada como método diagnóstico. Foi utilizada para graduar a 

gravidade do Transtorno do Espectro Autista. 

 

3.7.3. Clinical Global Impression – Severity (CGI-S) 

 

 

A escala “Impressão Clínica Global – Gravidade” tem como objetivo 

a avaliação do funcionamento global do paciente. (GUY, 1976). 

Apesar de amplamente utilizada como instrumento de avaliação em 

saúde mental no Brasil, a versão em português ainda não foi validada. 

A CGI-S fornece uma medida sumária que leva em conta todas as 

informações disponíveis, incluindo um conhecimento da história do paciente, 

fatores psicossociais, sintomas, comportamento e o impacto do sintomas sobre 

a capacidade funcional  do paciente. 

O instrumento classifica a gravidade do doente, numa escala de sete 

pontos, da seguinte forma: 1 = normal, não doente; 2 = minimamente doente; 3 

= levemente doente; 4 = moderadamente doente; 5 = marcadamente doente 6 

= gravemente doente; 7 = entre os doentes mais graves. 

A pesquisadora preencheu este instrumento baseada na avaliação 

do paciente e no conhecimento prévio deste, já que ela é também uma das 

supervisoras do ambulatório. 

 

 

3.7.4. World Health Organization Quality of Life- bref (WHOQOL-

bref) 
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Este instrumento é uma abreviação do questionário WHOQOL-100, 

desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde, com o objetivo de explorar 

qualidade de vida.  

O WHOQOL-bref é composto por 26 questões, sendo a primeira 

questão referente à qualidade de vida de modo geral e a segunda, à satisfação 

com a própria saúde. As outras 24 questões avaliam os seguintes domínios: 

físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. O instrumento pode ser 

utilizado tanto em populações com doenças crônicas, quanto em indivíduos 

saudáveis (The WHOQOL Group, 1998). 

A versão em português foi desenvolvida baseada na metodologia 

preconizada pelo Centro WHOQOL para o Brasil e apresentou características 

psicométricas satisfatórias (FLECK et al., 2000) 

Neste estudo, as questões foram lidas pela entrevistadora e 

pontuadas pelo responsável da criança, com gradação entre 1 e 5 para cada 

alternativa, de acordo com a frequência que percebe cada uma das questões 

em sua vida. 

 

 

3.8. Análise de Resultados 

 

 

Os dados gerais foram submetidos à estatística descritiva e 

inferencial. Os dados estatísticos foram obtidos com a utilização do programa 

de estatística IBM Statistical Package for Social Science 26, a partir de um 

banco de dados do mesmo programa. Foram utilizadas estatísticas descritivas 

para caracterizar a amostra. Para análise de inferência, foram utilizados testes 

estatísticos adequados ao padrão de distribuição das variáveis. Para a 

comparação das variáveis contínuas e comparação de médias, foram 

realizadas análises de variância (ANOVA). Para diferenças entre proporções foi 

utilizado o teste Chi-quadrado. O nível de significância utilizado foi de 5% para 

todos os testes. Foi utilizada testagem estatística com emprego de técnicas 

não-paramétricas quando necessário, em função do tamanho dos grupos ou da 

distribuição das variáveis. 
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4. RESULTADOS 

 

Inicialmente os resultados serão apresentados como análise 

descritiva da amostra, na seguinte ordem: características sociodemográficas, 

características clínicas e intervenções medicamentosas e não 

medicamentosas. 

Em seguida será apresentada a frequência de polifarmácia 

encontrada e sua relação com sintomas-alvo. Subsequentemente, serão 

analisadas associações entre fatores do paciente e fatores ambientais 

relacionados à polimedicação, na amostra. 

 

 

4.1. Caracterização da Amostra 

 

 

4.1.1. Sociodemográfica 

 

 

Todos os participantes avaliados apresentavam idade entre 3 e 17 

anos. A média de idade da amostra é de 8,2 anos. 

A idade cuja frequência de indivíduos foi mais alta foi 7,67 anos, 

idade apresentada por quatro participantes no momento da coleta. O gráfico 1 

representa a distribuição das idades dos participantes em anos. 
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A população foi dividida de acordo com a faixa etária, surgindo três 

grupos: primeira infância (crianças até 6 anos), meninice (crianças maiores de 

6 anos e menores de 10 anos) e adolescência (maiores de 10 anos até 18 

anos).  

O grupo cuja frequência de pacientes foi mais elevada foi meninice, 

com 48,4% (N = 30) dos indivíduos, seguido por primeira infância com 30,6% 

(N = 19) da amostra e os adolescentes corresponderam a apenas 21% do total 

(N = 13). 

A distribuição destes grupos de faixas etárias em um gráfico de 

frequência resulta na seguinte representação (gráfico 2): 

 

Gráfico 1 – Distribuição das idades em anos 
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Na amostra houve predomínio do sexo masculino, que corresponde 

a 67,7% do total, ou a quantidade de 42 meninos. 

A seguir, a tabela 1 apresenta a descrição das características 

sociodemográficas, por meio de caracterização do sexo dos indivíduos 

avaliados e informações do cuidador, como: cor da pele, renda familiar, faixa 

etária e escolaridade do cuidador. 

A cor da pele teve distribuição semelhante entre ambos os sexos, 

com discreto predomínio de “não brancos” (cores parda ou preta), porém sem 

relevância estatística. 

A variável renda familiar também ficou bem distribuída entre os 

sexos. As diferenças encontradas não foram estatisticamente significantes 

nesta amostra. 

A única variável que se comportou com distribuição estatisticamente 

significante entre os sexos foi a escolaridade do cuidador. Observa-se 

predomínio de cuidadores mais bem instruídos em pacientes do sexo 

masculino (p = 0,016). 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Distribuição das idades por faixa etária 
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Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica da amostra, conforme distribuição 
por sexo 

Variáveis 
Masculino 
(N = 42; 
67,7%) 

Feminino 
(N = 20; 
32,3%) 

Total 
(N = 62; 
100%) 

χ² (df; p) 

Cor da Pele     

Parda ou Preta 20 (32,2%) 13 (21,0%) 33 (53,2%) 1,64 (1; n.s.) 

Branca 22 (35,5%) 7 (11,3%) 29 (46,8%)  

Renda Familiar     

Abaixo de 2 
SM 

18 (29,0%) 9 (14,5%) 27 (43,5%) 0,68 (2; n.s.) 

Entre 2 e 4 SM 14 (22,6%) 8 (12,9%) 22 (35,5%)  

Acima de 4 SM 10 (16,2%) 3 (4,8%) 13 (21,0%)  

Faixa Etária     

Até 06 anos 12 (19,4%) 7 (11,2%) 19 (30,6%) 0,27 (2; n.s.) 

De 07 a 10 
anos 

21 (33,9%) 9 (14,5%) 30 (48,4%)  

Acima de 10 
anos 

9 (14,5%) 4 (6,5%) 13 (21,0%)  

Escolaridade do 
cuidador 

    

Ensino 
Fundamental 

8 (12,9%) 11 (17,7%) 19 (30,6%) 8,28 (2;0,016)* 

Ensino Médio 24 (38,7%) 6 (9,7%) 30 (48,4%)  

Ensino 
Superior 

10 (16,2%) 3 (4,8%) 13 (21,0%)  

Legenda: N – número de sujeitos; % - porcentagem; χ² - coeficiente do qui-quadrado de 
Pearson; df – grau de liberdade (degree of freedom); p – nível de significância estatística; n.s. – 
não significante (abaixo de 0,05) 

 

Em relação à procedência, o ambulatório localiza-se em Ribeirão 

Preto, estado de São Paulo e atende a toda região e algumas cidades 

fronteiriças de Minas Gerais, contudo a análise da amostra evidenciou que 

apenas 10 (16,1%) indivíduos são moradores de Ribeirão Preto. 

O gráfico abaixo (gráfico 3) mostra a distribuição da amostra por 

procedência, de acordo com o tamanho da população da cidade de origem. 

Observa-se que a maioria da amostra é proveniente de cidades menores, com 

populações que não ultrapassam 50 mil habitantes.  
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4.1.2. Clínica 

 

 

Dos 62 indivíduos avaliados, 19 (30%) sofreram algum tipo de 

intercorrência no período pós-parto imediato, de acordo com os relatos dos 

cuidadores. Estas intercorrências incluíam baixo peso ao nascer, icterícia 

neonatal e necessidade de internação em UTI no pós-parto. 

A maioria das crianças e adolescentes, 45 indivíduos, o que 

corresponde a 72,5% da amostra, foram classificadas como autistas verbais 

pela pesquisadora, que assim classificou os que apresentavam fala inteligível. 

Em relação à idade da criança ao receber o diagnóstico, percebe-se 

que a maioria (75,8%) recebeu o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista 

com menos de seis anos de idade, ainda na primeira infância, como destacado 

no gráfico 4. 

 

15%

15%

70%

Gráfico 3 - Procedência

Maior que 100 mil
habitantes

Entre 50 e 100 mil
habitantes

Menor que 50 mil
habitantes
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Observa-se ainda que a maioria da amostra (61%) não apresenta 

deficiência intelectual e dentre os que possuem este diagnóstico, a maioria é 

classificada como deficiência leve ou moderada e apenas uma criança, 2% do 

total da amostra, tem deficiência intelectual grave. Estes dados podem ser 

visualizados no gráfico 5. 

 

 

 

75,8%

17,8%

6,4%

Gráfico 4 - Idade ao diagnóstico
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Gráfico 5 - Deficiência Intelectual (DI)
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Estão descritos no gráfico 6 a quantidade de indivíduos com cada 

uma das comorbidades neuropsiquiátricas presentes na amostra. Além destes, 

nenhum outro transtorno mental ou neurológico foi diagnosticado nesta 

população. 

 

O diagnóstico de obesidade esteve presente em 10 crianças, o que 

corresponde a 16% da amostra. 

 

 

4.2. Caracterização das Intervenções 

 

 

A partir deste tópico serão apresentadas as intervenções 

farmacológicas e outras intervenções, as quais a população estudada estava 

sendo submetida. 

 

 

4.2.1. Medicamentosas 

 

 

Este estudo descreveu todas as medicações com efeitos no sistema 

nervoso central em uso pelos participantes. Para facilitar a apresentação dos 

resultados, estes foram agrupados por função farmacológica, como pode-se 

9,60%

3,20%

4,80% 4,80%

11%
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TDAH Tiques Depressão Ansiedade Epilepsia

Gráfico 6 - Comorbidades Neuropsiquiátricas
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observar na tabela 2. Houve um predomínio acentuado na frequência do uso 

de antipsicóticos, que estava sendo prescrito para 60% das crianças e 

adolescentes. 

 

Tabela 2 - Medicamentos utilizados por grupo farmacológico 

Grupo farmacológico Número de pacientes usando          Frequência 

Antipsicóticos 37 60% 

Psicoestimulantes 6 9,6% 

Antidepressivos 4 6,4% 

Estabilizadores de 
humor 

2 3,2% 

Anticonvulsivantes 8 12,9% 

Anti-histamínicos 1 1,6% 

Anti-hipertensivo 5 8% 

Melatonina 4 6,4% 

 

A risperidona, antipsicótico de segunda geração, foi o medicamento 

mais prescrito, perfazendo um total de 32 pacientes em uso, o que corresponde 

a 51,6% de todos os pacientes. Além da risperidona outros antipsicóticos 

atípicos estavam sendo prescritos – quetiapina para uma criança (1,6%) e 

olanzapina para outra (1,6%). Já os antipsicóticos típicos estavam sendo 

utilizados em número um pouco maior, como haloperidol por 3 pacientes 

(4,8%), periciazina por 2 pacientes (3,2%) e clorpromazina por apenas 1 

paciente (1,6%). 

 

 

4.2.2. Não medicamentosas 

 

 

Oito crianças e adolescentes (13%) não estavam realizando nenhum 

tipo de terapia, no momento da coleta, enquanto doze participantes (19,3%) 

realizavam apenas um tipo de terapia e quarenta e dois (67,7%) realizavam 

dois ou mais tipos. Em seguida, pode-se observar na tabela 3 as 

especificações das especialidades, as quais os indivíduos tinham acesso às 

intervenções. 
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Tabela 3 - Especialidades em que realiza terapias 

Tipo de terapia Número de pacientes 
realizando 

Frequência 

Psicologia 35 56,4% 

Terapia ocupacional 42 67,7% 

Fonoaudiologia 44 70% 

Pedagogia/psicopedagogia 15 24,2% 

 

4.3. Polimedicação 

 

 

4.3.1. Frequência 

 

 

Foi encontrado que 66,13% da amostra, ou 41 dos pacientes 

autistas, não usaram nenhum medicamento ou no máximo apenas um 

medicamento. Dessa forma, apenas 33,86% da amostra estavam sob o regime 

de polifarmácia. O gráfico 7 abaixo apresenta a distribuição da quantidade de 

medicamentos usados pelos indivíduos da amostra. 

 

 

 

Gráfico 7 – Quantidade de medicamentos em uso 
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4.3.2. Associação com sintomas 

 

 

Neste estudo foi realizada análise de grupos de sintomas das 

crianças e adolescentes, através dos resultados do instrumento ABC, que 

possui cinco subescalas de sintomas (AMAN et al., 1985).  

Para análise de uma possível relação entre polifarmácia e tipo de 

sintoma-alvo, a amostra foi dividida entre grupo “polimedicado”, que estava em 

uso de dois ou mais medicamentos e grupo “não polimedicado”, que usava 

nenhum ou um psicotrópico. 

A observação dos domínios apresentados pela ABC permite a 

conclusão de que o grupo “polimedicado” apresentou pontuação mais elevada 

nas subescalas ABC, o que denota perfil de maior gravidade em todas 

subescalas, exceto para “Letargia/Retraimento Social”. As diferenças se 

apresentam com significância estatística para as subescalas 

“Irritabilidade/Agitação” e “Hiperatividade/Não cooperativo”. O nível de 

significância mais elevado é observado para a subescala 

“Irritabilidade/Agitação” com p < 0,005. Estes dados estão apresentados no 

gráfico 8. 

 

 

Gráfico 8 - Médias das subescalas da ABC e polimedicação 
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4.3.3. Associação com fatores do paciente 

 

 

A análise das intervenções via correlação de Spearman evidenciou 

que a quantidade de medicamentos utilizada no tratamento de TEA, se 

correlaciona positivamente (rô de Spearman = 0,397), em correlação de 

magnitude “moderada” (COHEN, 1988) e estatisticamente significante (p = 

0,001), com a variável sociodemográfica, idade do paciente, o que quer dizer 

que quanto maior a idade do paciente maior a probabilidade de receber mais 

medicamentos para seu tratamento de TEA. 

Compatível com a análise de correlação de Spearman, que já 

mostrara uma correlação positiva entre a idade do paciente e a quantidade de 

medicamentos em uso, outra análise por “faixa etária”, evidenciou ainda mais 

claramente o efeito da idade sobre a quantidade de medicamentos em uso, 

observando-se uma acentuação do uso após os 10 anos de idade. Na 

adolescência o percentual é de aproximadamente 62% dos pacientes (8/13), 

que fazem uso de dois ou mais medicamentos, enquanto na meninice é de 

30% (9/30) e na primeira infância é de 21% (4/19). O teste Tau-b de Kendall 

apresenta significância estatística (T = 2,55; p = 0,011). 

A seguir, o gráfico 9, mostra a quantidade de medicamentos em 

cada faixa etária. Neste gráfico, para ficar mais claro, optou-se por distribuir as 

quantidades de medicamentos nos seguintes grupos: zero medicamento, um 

medicamento, dois medicamentos, três medicamentos e quatro medicamentos. 

Observa-se que as crianças da primeira infância utilizam menos medicamentos 

em comparação com as crianças do grupo meninice e os adolescentes. 
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A tabela 4, a seguir, sintetiza as principais variáveis do paciente e as 

relaciona com polifarmácia. Observa-se que existe associação estatisticamente 

significante para as variáveis comorbidade com TDAH, comorbidade com 

tiques e comorbidade com epilepsia.  

Observa-se também na tabela 4, a apresentação de um valor de 

significância (p = 0,053) marginalmente tendencial para a variável “TEA verbal”, 

sugestivo de maior preponderância do efeito “polimedicação” sobre o grupo 

TEA não-verbal. 

 

Tabela 4 - Fatores do paciente e polifarmácia 

Variável 
 

Polimedicação  
   

  
01 med 02 med Total X² P 

Sexo do participante masc 27 15 42 0,198 0,657 

  
43,50% 24,20% 67,70% 

  

 
Fem 14 6 20 

  

  
22,60% 9,70% 32,30% 

  
Intercorrência médica perinatal Não 29 15 44 0,003 0,954 

  
46,80% 24,20% 71,00% 

  

 
Sim 12 6 18 

  

  
19,40% 9,70% 29,00% 

  
TEA verbal (sim ou não) Não 8 9 17 3,742 0,053 

  
12,90% 14,50% 27,40% 

  

 
Sim 33 12 45 

  

  
53,20% 19,40% 72,60% 

  

Gráfico 9 – Quantidade de medicamentos por faixa etária 
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Variável 
 

Polimedicação  
   

  
01 med 02 med Total X² P 

Comorbidade c/ TDAH Não 41 15 56 14,297 < 0,001* 

  
66,10% 24,20% 90,30% 

  

 
Sim 0 6 6 

  

  
0,00% 9,70% 9,70% 

  
Comorbidade c/ TIQUES Não 41 19 60 4,462 0,035* 

  
66,10% 30,60% 96,80% 

  

 
Sim 0 2 2 

  

  
0,00% 3,20% 3,20% 

  
Comorbidade c/ DEPRESSÃO Não 40 19 59 1,412 0,235 

  
64,50% 30,60% 95,20% 

  

 
Sim 1 2 3 

  

  
1,60% 3,20% 4,80% 

  
Comorbidade c/ ANSIEDADE Não 39 20 59 0 0,984 

  
62,90% 32,30% 95,20% 

  

 
Sim 2 1 3 

  

  
3,20% 1,60% 4,80% 

  
Comorbidade c/ EPILEPSIA Não 41 14 55 16,982 <0,001* 

  
66,10% 22,60% 88,70% 

  

 
Sim 0 7 7 

  

  
0,00% 11,30% 11,30% 

  
Comorbidade c/ HIPOTIREOIDISMO Não 40 20 60 0,228 0,633 

  
64,50% 32,30% 96,80% 

  

 
Sim 1 1 2 

  

  
1,60% 1,60% 3,20% 

  
Comorbidade c/ INSUFICIÊNCIA ADRENAL Não 40 21 61 0,836 0,361 

  
64,50% 33,90% 98,40% 

  

 
Sim 1 0 1 

  

  
1,60% 0,00% 1,60% 

  
Comorbidade c/ OBESIDADE Não 37 15 52 3,442 0,064 

  
59,70% 24,20% 83,90% 

  

 
Sim 4 6 10 

  

  
6,50% 9,70% 16,10% 

  
Comorbidade c/ SINDROME GENETICA Não 37 15 52 3,442 0,064 

  
59,70% 24,20% 83,90% 

  

 
Sim 4 6 10 

  

  
6,50% 9,70% 16,10% 

  
Comorbidade c/ CITOMEGALOVIRUS Não 40 20 60 0,228 0,633 

  
64,50% 32,30% 96,80% 

  

 
Sim 1 1 2 
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Variável 
 

Polimedicação  
   

  
01 med 02 med Total X² P 

  
1,60% 1,60% 3,20% 

  
Legenda: % - porcentagem; χ² - coeficiente do qui-quadrado de Pearson; p – nível de 
significância estatística 

 

A gravidade do TEA foi aferida pela escala CARS. O resultado desta 

variável foi de que a quantidade de medicamentos utilizada no tratamento de 

TEA, também se correlaciona positivamente (rô de Spearman = 0,347), em 

correlação de magnitude “moderada” (COHEN, 1988) e estatisticamente 

significante (p = 0,006), com os escores da escala CARS, indicador de maior 

gravidade clínica do TEA, o que pode ser interpretado como, quanto maior a 

gravidade clínica do TEA, maior a probabilidade de receber mais 

medicamentos para seu tratamento. 

Outra forma que este trabalho utilizou para classificar prejuízos 

associados ao TEA foi através da classificação de funcionalidade, através da 

escala CGI-S. A análise deste instrumento permite a compreensão de que 

quanto maior a pontuação do participante, maior o prejuízo funcional. 

A observação da tabela 5 abaixo permite estabelecer que os 

resultados do instrumento CGI-S apresentaram relevância estatística, quando 

relacionados à polimedicação na amostra. 

 

Tabela 5 - Comparação das médias em escalas CARS e CGI e número total de 
terapias, em relação à ocorrência de polimedicação (> 1 medicamento) 

   95% Intervalo de 
Confiança 

    

  Grupos  M Lim. Inf. Lim. Sup. Z P 

Escala CGI Total ≤ 01 med 4,39 3,99 4,79 5,62 0,021* 

  ≥ 02 med 5,19 4,62 5,76     

  Total 4,66 4,33 4,99     
Legenda: Grupos: ≤ 01 med (N = 41); ≥ 02 med (N = 21); Total (N = 62). Legendas: M – média; 
Lim. Inf. – limite inferior; Lim. Sup. – limite superior;  med – medicamento(s); Z – coeficiente 
ANOVA; p – nível de significância 
 

A partir da comparação dos grupos polimedicado e não 

polimedicado, surge o gráfico 10, abaixo, que evidencia que os pacientes com 

maior prejuízo funcional, pelo critério do instrumento CGI-S, foram os mais 

polimedicados. 
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4.3.4. Associação com fatores ambientais 

 

 

Não houve correlação ou apenas correlações fracas (COHEN, 1988) 

as seguintes variáveis: anos de escolaridade e idade do cuidador, assim como 

número de especialidades em que o indivíduo realiza terapias, em relação à 

quantidade de medicamentos para tratamento do TEA. Idade do cuidador e 

número de terapias apresentaram coeficientes de correlação próximos de nulo 

(0,082 e -0,018, respectivamente). Anos de escolaridade do cuidador 

apresentou valores de correlação positiva de 0,15 (correlação de pequena 

magnitude, cf. Cohen, 1988), sem significância estatística (p = 0,239). 

Foram analisadas também as respostas do instrumento WHOQOL-

bref, que avaliou qualidade de vida nos cuidadores dos pacientes.  

A tabela 6, a seguir, descreve as pontuações do WHOQOL-bref por 

domínio do instrumento, em cada um dos sexos dos pacientes. 

 

 

 

Gráfico 10 - Comparação da pontuação média do CGI e 

polimedicação 
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Tabela 6 - Domínios de Qualidade de Vida dos Cuidadores, conforme sexo do 
paciente 

 Grupos por Sexo [M (DP)] 
Total 

(N = 62; 
100%) 

ANOVA 
(Z; df; p)  

Masculino  
(N = 42; 
67,7%) 

Feminino 
(N = 20; 
32,3%) 

Capacidade Física 14,45 (2,54) 13,31 (3,30) 14,08 (2,83) 
2,22; 1; 0,14 

(n.s.) 

Bem Estar 
Psicológico 

14,29 (2,65) 14,00 (3,22) 14,19 (2,82) 
0,14; 1; 0,71 

(n.s.) 

Relações Sociais 15,08 (3,07) 14,53 (3,40) 14,90 (3,16) 
0,40; 1; 0,53 

(n.s.) 

Meio Ambiente 14,06 (2,23) 13,13 (2,37) 13,76 (2,30) 
2,29; 1; 0,14 

(n.s.) 

Avaliação Geral 13,57 (2,48) 12,40 (3,02) 13,19 (2,70) 
2,62; 1; 0,11 

(n.s.) 
Legenda: M – média aritmética; DP – desvio padrão; N – número de sujeitos; % - 
porcentagem; Z – coeficiente do teste de diferença de médias; df – graus de liberdade (degree 
of freedom); p – nível de significância; n.s. – não significante 
 
 

Observando-se os resultados da análise estatística apresentada na 

tabela 6, verifica-se que, embora não tenha sido observada diferença 

estatisticamente significante na análise dos domínios, há um padrão em todos 

os domínios, de escores menores quando se trata de cuidadores de pacientes 

do sexo feminino, o que significa que os cuidadores das meninas pontuam para 

uma menor qualidade de vida em comparação aos cuidadores das crianças e 

adolescentes do sexo masculino. Entretanto, não se observou qualquer dos 

resultados alcançando significância estatística. 

A representação gráfica dos domínios de qualidade de vida dos 

cuidadores de acordo com o sexo do paciente está disponível no gráfico 11, 

abaixo. 
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O padrão de escores menores na WHOQOL-bref em cuidadores de 

pacientes do sexo feminino fica mais evidente na avaliação separada das 

questões. Há, inclusive, três questões do instrumento cujas diferenças entre as 

médias dos escores são estatisticamente significantes, como pode-se observar 

na tabela abaixo (tabela 7). As questões citadas, são as referentes a ter 

dinheiro suficiente, acesso a informações e capacidade de locomoção. 

 

Tabela 7 - Questões do Questionário “WHOQOL-bref  - Qualidade de Vida dos 
Cuidadores”, conforme sexo do paciente 

Intervalo de 
confiança (95%)      

M 
Lim. 
Inf. 

Lim. 
Sup. 

Z P 

Como você avaliaria sua qualidade de vida? 
masc 3,24 3,02 3,45 0,79 0,38 
fem 3,05 2,61 3,49 

  
Total 3,18 2,98 3,38 

  
Quão satisfeito(a) você está com a sua 
saúde? 

masc 3,55 3,28 3,82 2,99 0,09 
fem 3,15 2,77 3,53 

  
Total 3,42 3,20 3,64 

  
Em que medida você acha que sua dor 
(física) impede você de fazer o que você 
precisa? 

masc 3,93 3,64 4,22 2,42 0,13 
fem 3,50 2,94 4,06 

  
Total 3,79 3,53 4,05 

  
O quanto você precisa de algum tratamento 
médico para levar sua vida diária? 

masc 3,79 3,48 4,09 0,66 0,42 
fem 3,55 2,97 4,13 

  
Total 3,71 3,44 3,98 

  
O quanto você aproveita a vida? 

masc 3,00 2,71 3,29 0,03 0,86 
fem 3,05 2,51 3,59 
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Intervalo de 
confiança (95%)      

M 
Lim. 
Inf. 

Lim. 
Sup. 

Z P 

Total 3,02 2,76 3,27 
  

Em que medida você acha que a sua vida 
tem sentido? 

masc 4,24 3,98 4,49 0,15 0,70 
fem 4,15 3,74 4,56 

  
Total 4,21 4,00 4,42 

  

O quanto você consegue se concentrar? 
masc 3,52 3,29 3,75 1,68 0,20 
fem 3,25 2,85 3,65 

  
Total 3,44 3,24 3,63 

  
O quanto você se sente em segurança em 
sua vida diária? 

masc 3,33 3,09 3,58 0,02 0,88 
fem 3,30 2,93 3,68 

  
Total 3,32 3,12 3,52 

  
Quão saudável é o seu ambiente físico 
(clima, barulho, poluição, atrativos)? 

masc 3,64 3,44 3,85 0,58 0,45 
fem 3,50 3,14 3,86 

  
Total 3,60 3,42 3,77 

  
Você tem energia suficiente para seu dia-a-
dia? 

masc 3,10 2,85 3,34 0,75 0,39 
fem 2,90 2,47 3,33 

  
Total 3,03 2,82 3,24 

  
Você é capaz de aceitar sua aparência 
física? 

masc 3,62 3,40 3,84 0,81 0,37 
fem 3,45 3,13 3,77 

  
Total 3,56 3,39 3,74 

  
Você tem dinheiro suficiente para satisfazer 
suas necessidades? 

masc 2,81 2,60 3,02 5,39 0,02* 
fem 2,40 2,12 2,68 

  
Total 2,68 2,51 2,85 

  
Quão disponíveis para você estão as 
informações que precisa no seu dia-a-dia? 

masc 4,05 3,79 4,30 5,46 0,02* 
fem 3,55 3,23 3,87 

  
Total 3,89 3,68 4,09 

  
Em que medida você tem oportunidades de 
atividade de lazer? 

masc 3,05 2,75 3,35 0,12 0,73 
fem 2,95 2,39 3,51 

  
Total 3,02 2,75 3,28 

  

Quão bem você é capaz de se locomover? 
masc 4,36 4,18 4,54 5,77 0,02* 
fem 3,90 3,47 4,33 

  
Total 4,21 4,03 4,39 

  
Quão satisfeito(a) você está com o seu 
sono? 

masc 3,26 2,97 3,55 1,55 0,22 
fem 2,95 2,53 3,37 

  
Total 3,16 2,93 3,40 

  
Quão satisfeito(a) você está com sua 
capacidade de desempenhar as atividades do 
seu dia-a-dia? 

masc 3,60 3,35 3,84 0,42 0,52 
fem 3,45 3,03 3,87 

  
Total 3,55 3,34 3,76 

  
Quão satisfeito(a) você está com sua 
capacidade para o trabalho? 

masc 3,26 2,98 3,55 0,66 0,42 
fem 3,05 2,56 3,54 

  
Total 3,19 2,95 3,44 

  
Quão satisfeito(a) você está consigo 
mesmo? 

masc 3,74 3,52 3,96 1,06 0,31 
fem 3,55 3,27 3,83 

  
Total 3,68 3,51 3,85 

  
Quão satisfeito(a) você está com suas 
relações pessoais (amigos, parentes, 

masc 4,02 3,76 4,29 0,27 0,61 
fem 3,90 3,45 4,35 
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Intervalo de 
confiança (95%)      

M 
Lim. 
Inf. 

Lim. 
Sup. 

Z P 

conhecidos, colegas)? Total 3,98 3,76 4,21 
  

Quão satisfeito(a) você está com sua vida 
sexual? 

masc 3,62 3,36 3,88 0,52 0,48 
fem 3,45 3,01 3,89 

  
Total 3,56 3,35 3,78 

  
Quão satisfeito(a) você está com o apoio 
que você recebe de seus amigos? 

masc 3,67 3,36 3,97 0,20 0,66 
fem 3,55 3,11 3,99 

  
Total 3,63 3,38 3,87 

  
Quão satisfeito(a) você está com as 
condições do local onde mora? 

masc 3,62 3,36 3,88 2,06 0,16 
fem 3,30 2,93 3,68 

  
Total 3,52 3,31 3,73 

  
Quão satisfeito(a) você está com o seu 
acesso aos serviços de saúde? 

masc 3,64 3,39 3,90 0,37 0,54 
fem 3,50 3,06 3,94 

  
Total 3,60 3,38 3,81 

  
Quão satisfeito(a) você está com o seu meio 
de transporte? 

masc 3,98 3,73 4,22 1,13 0,29 
fem 3,75 3,38 4,12 

  
Total 3,90 3,70 4,10 

  
Com que frequência você tem sentimentos 
negativos tais como mau humor, desespero, 
ansiedade, depressão? 

masc 3,48 3,14 3,82 0,15 0,70 
fem 3,60 2,97 4,23 

  
Total 3,52 3,22 3,81     

Legenda: M – média aritmética; masc – sexo masculino (N = 42); fem – sexo feminino (N = 20);  
Total – amostra total (N = 62); Z – coeficiente do teste de diferença de médias; p – nível de 
significância; * – estatisticamente significante (≤ 0,05). 
 

Através da técnica ANOVA verificou-se se há significância estatística 

ao relacionar qualidade de vida dos cuidadores e polimedicação nos pacientes. 

Os resultados encontrados estão categorizados na tabela 8 e gráfico 12, 

abaixo. 

 
Tabela 8 - Domínios de Qualidade de Vida dos Cuidadores, conforme 
polimedicação do paciente 

 Polimedicação [M (DP)] 
Total 

(N = 62; 
100%) 

ANOVA 
(Z; df; p)  

Não 
(N = 41; 
66,1%) 

Sim 
(N = 21; 
33,9%) 

Capacidade Física 14,24 (2,81) 13,77 (2,91) 14,08 (2,83) 
0,39; 1; 0,54 

(n.s.) 

Bem Estar 
Psicológico 

14,44 (2,73) 13,71 (3,01) 14,19 (2,82) 
0,91; 1; 0,34 

(n.s.) 

Relações Sociais 15,28 (3,14) 14,16 (3,14) 14,90 (3,16) 
1,78; 1; 0,19 

(n.s.) 
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Meio Ambiente 13,95 (2,39) 13,38 (2,11) 13,76 (2,30) 
0,85; 1; 0,36 

(n.s.) 

Avaliação Geral 13,46 (2,57) 12,67 (2,92) 13,19 (2,70) 
1,22; 1; 0,27 

(n.s.) 
Legenda: M – média aritmética; DP – desvio padrão; N – número de sujeitos; % - 
porcentagem; Z – coeficiente do teste de diferença de médias; df – graus de liberdade (degree 
of freedom); p – nível de significância; n.s. – não significante 

 

 

Observa-se acima, que, apesar da ausência de diferenças 

estatisticamente significantes, há um padrão consistente de valores médios 

menores para o grupo de cuidadores de crianças com TEA na presença de 

polimedicação (≥ 2 medicamentos), o que indica menor qualidade de vida neste 

grupo. 

Com o objetivo de comparar os escores de qualidade de vida, 

recorreu-se a um estudo publicado no Brasil, de Almeida-Brasil e 

colaboradores (2017) que avaliou qualidade de vida, através do mesmo 

instrumento, em usuários de unidades básicas de saúde, em uma população 

de 930 pessoas (ALMEIDA-BRASIL et al., 2017). Para a comparação e eleição 

deste estudo como controle, foi necessária a conversão dos escores do 

WHOQOL-bref (4-20 pontos) para o padrão de pontuação do WHOQOL-100 (0-

100 pontos), com utilização do sistema de conversão oferecido pelo Manual do 

WHOQOL-bref da Organização Mundial da Saúde (World Health Organization, 

1996). Os resultados estão sistematizados no gráfico 13, abaixo. 

Gráfico 12 - Qualidade de vida dos cuidadores e polimedicação 
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A análise do gráfico 13 permite a interpretação de que em quase 

todos os domínios os cuidadores de pacientes polimedicados tem pior 

qualidade de vida que os cuidadores de jovens que tomam no máximo um 

medicamento e que os controles do outro estudo. A exceção é no domínio meio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 - WHOQOL-100: cuidadores, conforme 

polimedicação, versus controles 
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5. DISCUSSÃO 

 

Este trabalho cumpriu com seu objetivo, ao investigar a ocorrência 

de polifarmácia na amostra e avaliar os fatores relacionados. Foi realizada 

análise descritiva dos participantes, bem como das intervenções às quais 

estavam sendo expostos. Como resultado das análises, o estudo identificou 

que 33,86% estavam sendo polimedicados. Também foi capaz de identificar o 

medicamento de uso mais frequente no ambulatório PQITEADI e de 

estabelecer os fatores associados à polimedicação entre as crianças e 

adolescentes estudados. 

Segue, então, uma avaliação crítica em relação à polifarmácia e ao 

final, a conclusão do estudo com as recomendações cabíveis. 

 

 

5.1. Caracterização da amostra  

 

 

A amostra com TEA deste estudo apresentou ampla faixa etária, o 

que pressupõe fases diferentes do desenvolvimento. É sabido que durante o 

desenvolvimento cognitivo ocorrem mudanças em processos mentais, como 

pensamento, raciocínio concreto e abstrato, resolução de problemas, memória, 

planejamento e execução. No domínio socioemocional acontece o 

desenvolvimento de relacionamentos e a aprendizagem de normas e costumes 

sociais, bem como a aquisição da capacidade de identificar, expressar e 

modular as emoções (GUERRA; WILLIAMSON; LUCAS-MOLINA, 2012). Ainda 

que o TEA seja considerado um transtorno do neurodesenvolvimento, que se 

manifesta com déficits para atingir os marcos esperados, o cérebro destes 

indivíduos está sob a influência dos mecanismos de neuroplasticidade 

associada aos fatores ambientais aos quais o indivíduo está exposto.  

Assim, conhecer e descrever as características sociodemográficas e 

clínicas da amostra são relevantes. A análise descritiva destas crianças e 

adolescentes permite a sua caracterização e a partir de então a realização de 



 

 

57

uma análise crítica dos fatores associados à polifarmácia identificados entre 

eles.  

Ainda que o estudo tenha encontrado grande variação nas idades 

dos participantes, houve predomínio de crianças (71%), com idades entre 3 e 

10 anos. Este resultado foi diferente do encontrado por outros autores. Dentre 

os pesquisadores que estudaram amostras de crianças e/ou adolescentes, a 

maioria encontrou predomínio de adolescentes (LAKE et al., 2014; SAQR et al., 

2018), enquanto diversos outros estudos se dedicaram a avaliar populações de 

adultos (VOHRA et al., 2016; HOUGHTON; ONG; BOLOGNANI, 2017; 

HOUGHTON; LIU; BOLOGNANI, 2018; MIOT et al., 2019). Este perfil define 

importante contribuição para a compreensão do tratamento medicamentoso em 

crianças com TEA. 

Um aspecto que vale a pena ser observado como parte deste estudo 

é quanto a distribuição equilibrada entre os sexos, o que difere da 

caracterização epidemiológica do autismo na população mundial, que é de 

quatro homens para uma mulher (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 

2013). Neste trabalho, houve também predomínio do sexo masculino, porém o 

resultado obtido aqui foi de 67,7% de frequência do sexo masculino, 

caracterizando uma razão aproximada de dois para um. 

Trabalhos semelhantes encontraram também predomínio do sexo 

masculino, porém com frequências próximas a 80% da amostra (SPENCER et 

al., 2013; LAKE et al., 2014; SCHUBART; CAMACHO; LESLIE, 2014; LOGAN 

et al., 2015; VOHRA et al., 2016; CROTEAU et al., 2017), que corresponde a 

bem estabelecida caracterização epidemiológica do autismo, citada 

anteriormente. Possivelmente este trabalho encontrou uma frequência inferior 

de indivíduos do sexo masculino, por refletir características do processo de 

referenciamento de casos na região onde o ambulatório PQITEADI se 

encontra. Este ambulatório é referência para tratamento de casos graves e 

provavelmente por este motivo seleciona pacientes com um perfil de maior 

gravidade, de ambos os sexos, levando a uma relação mais equilibrada entre 

meninos e meninas. 

Ao caracterizar a amostra, o estudo identificou as proporções de cor 

da pele dos participantes, autodeclaradas pelos adolescentes que tinham 

condições de fornecer esta informação ou classificadas pelos responsáveis. A 
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definição de cor da pele em um país miscigenado como o Brasil não é simples. 

Estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizado em 

2019, descreve a seguinte caracterização desta variável na população 

brasileira, por autoclassificação: branca (42,7%), preta (9,4%), parda (46,8%) e 

amarela ou indígena (1,1%). Concluindo, 57,3% se caracterizaram como “não 

brancos” (IBGE, 2019). Já neste estudo, se caracterizaram como “não brancos” 

53,2% do total da amostra, uma proporção semelhante a do estudo nacional. 

Em relação aos estudos revisados, grande parte deles não descreveu a cor da 

pele dos participantes e dentre os que relataram, a maioria era de brancos 

(SPENCER et al., 2013; LAKE et al., 2014; SCHUBART; CAMACHO; LESLIE, 

2014; HOUGHTON; ONG; BOLOGNANI, 2017). Um deles foi realizado no 

Canadá e os demais nos EUA. 

Outra característica importante para traçar o perfil sociodemográfico 

dos participantes do estudo é a renda familiar. Apenas 21% das famílias, 

dispunham de renda acima de quatro salários mínimos. Percebe-se então, que 

esta variável se apresentou com predomínio de baixa renda, abaixo de dois 

salários mínimos. A partir deste dado, pode-se inferir que a maioria da 

população estudada tem acesso limitado a medicamentos e terapias que não 

estão disponíveis na rede pública. 

É relevante ressaltar que na análise dos resultados, a escolaridade 

dos cuidadores apresentou diferença estatisticamente significante entre os 

sexos das crianças e adolescentes. Os pacientes do sexo masculino 

apresentaram cuidadores mais bem instruídos do que as meninas. Este 

resultado pode ser consequência da diferença de gravidade entre os sexos. 

Segundo dados da literatura, as meninas costumam apresentar quadros mais 

graves que os meninos (WERLING; GESCHWIND, 2013; MAHENDIRAN et al., 

2019), contudo, talvez os cuidadores destes, por serem mais instruídos, 

mesmo quando diante de quadros mais brandos, procurem auxílio médico. 

O local do estudo, o ambulatório PQITEADI, localiza-se no Hospital 

das Clínicas de Ribeirão Preto, hospital de alta complexidade, que compõe o 

setor terciário de saúde da região e que, por este motivo, recebe pacientes dos 

municípios vizinhos com muita frequência. Isto justifica a grande variedade de 

cidades de procedência dos jovens avaliados. É também interessante notar 

que a maioria destes jovens são oriundos de municípios menores da região, 
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com menos de 50 mil habitantes, que provavelmente não contam com rede de 

saúde mental bem estruturada e precisam recorrer ao setor terciário. 

O Transtorno do Espectro Autista se apresenta com grande 

variabilidade clínica entre os indivíduos afetados. Além dos sintomas centrais, 

que correspondem a déficits de linguagem, inabilidades sociais e 

comportamentos e interesses repetitivos, os autistas também podem 

apresentar outros transtornos mentais e clínicos comórbidos e com frequência 

apresentam-se com deficiência intelectual associada. Diante da 

heterogeneidade exposta, especificadores e patologias comórbidas estão 

descritos a seguir. 

Dezenove (30%) crianças e adolescentes avaliados apresentavam 

histórico de intercorrência logo após o parto, que incluíam baixo peso ao 

nascer, icterícia neonatal ou necessidade de internação em UTI.  De acordo 

com Maia e colaboradores, as intercorrências no período pós-natal são fatores 

de risco para o desenvolvimento do Transtorno do Espectro Autista. Estes 

autores realizaram um estudo de caso-controle no Brasil, que avaliou 253 

indivíduos com diagnóstico de TEA. Foram então identificadas má-formação, 

icterícia neonatal, ausência de choro ao nascer e episódios de convulsão na 

infância como intercorrências associadas ao diagnóstico de TEA (MAIA et al., 

2019).  

A maioria (78,5%) da amostra deste estudo recebeu diagnóstico de 

TEA com idade inferior a seis anos. Poucos autores que investigaram 

tratamento medicamentoso em participantes autistas pesquisaram a idade dos 

participantes quando receberam diagnóstico de TEA. Em 2017, Croteau 

encontrou que a idade média ao diagnóstico foi também de 6 anos (CROTEAU 

et al., 2017). No Brasil, Ribeiro e colaboradores realizaram estudo na cidade de 

São Paulo, em 2017, no qual identificaram que a média de idade das crianças 

ao receberem diagnóstico de TEA é de cinco anos (RIBEIRO et al., 2017).  

Ainda que proveniente de ambulatório do setor terciário da saúde, a 

amostra é representativa da população com diagnóstico de TEA. A maioria são 

autistas com capacidades verbais (72,5%) e sem deficiência intelectual (61%). 

Estes são dois especificadores de Transtorno do Espectro Autista, segundo o 

DSM-5. Os jovens caracterizados como verbais são aqueles que conseguem 



 

 

60

emitir fala inteligível, ainda que não funcional (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2013). 

Uma proporção significativa de crianças com TEA experimenta 

dificuldades em adquirir a linguagem falada. A gravidade dessas dificuldades 

varia consideravelmente. A maioria das crianças com TEA adquire linguagem 

durante os anos pré-escolares (ANDERSON et al., 2007; HOWLIN; MAGIATI; 

CHARMAN, 2009). No entanto, 25% a 30% das crianças com TEA não 

desenvolvem nenhuma linguagem falada ou permanecem minimamente 

verbais (ANDERSON et al., 2007; NORRELGEN et al., 2015). O impacto da 

ausência de linguagem inteligível é grande e pode desencadear dificuldades 

comportamentais (McCLINTOCK; HALL; OLIVER, 2003; SIGAFOOS, 2000). 

Nesta amostra predominaram os participantes sem deficiência 

intelectual, que correspondem a 61% da população estudada. Este resultado 

está de acordo com o último estudo da Rede de Monitoramento de Autismo e 

Deficiências do Desenvolvimento, que concluiu que somente 33% das crianças 

com TEA apresentam deficiência intelectual associada (MAENNER et al., 

2020). 

Ainda que esteja de acordo com dados da literatura, a deficiência 

intelectual, neste estudo, foi diagnosticada clinicamente, pelo funcionamento 

adaptativo da criança ou adolescente, através da anamnese e exame 

psiquiátrico e sem o recurso de testagem por instrumentos psicométricos 

padronizados. Se houvesse disponibilidade de avaliação neuropsicológica 

sistemática para todos pacientes em atendimento no serviço, esta avaliação 

acrescentaria dados relevantes de características cognitivas que poderiam ter 

sido aproveitados no presente estudo. Igualmente, devido às restrições de 

recursos disponíveis para este estudo, não foi possível incluir uma avaliação 

neuropsicológica, embora entendendo sua relevância e sugerindo sua inclusão 

em futuros estudos. 

Na introdução desta dissertação foi apresentado que uma das 

demandas de tratamento medicamentoso no TEA são as comorbidades 

psiquiátricas. De acordo com esta informação, foram descritas todas as 

patologias psiquiátricas encontradas na amostra, entretanto surgiram apenas 

quatro diagnósticos: Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), 

tiques, depressão e ansiedade. 
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O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, a condição 

psiquiátrica mais frequente entre os jovens estudados, foi considerada uma 

comorbidade possível a partir da 5ª edição do DSM, em 2013 (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013). Desde então, tem se destacado como 

uma das comorbidades mais frequentes no TEA, como observado na revisão 

sistemática de Hossain, que aponta que a frequência de TDAH em pacientes 

autistas variou entre 25,7% a 65% (HOSSAIN et al., 2020). Já nesta amostra, 

apesar de ser a comorbidade psiquiátrica mais frequente, a prevalência de 

TDAH foi baixa, correspondendo a apenas 9,6%. Os diagnósticos de 

depressão e ansiedade também são comuns entre os autistas (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013), apesar de que este estudo encontrou 

taxas de apenas 5% para cada um dos transtornos. Essas taxas estão nos 

limites inferiores das variações encontradas na revisão de Hossain, que cita 

valores de 1,47% a 54% e 2,5% a 47,1%, para ansiedade e depressão, 

respectivamente. 

A justificativa para a baixa frequência de comorbidades psiquiátricas 

neste estudo pode estar relacionada com o perfil acadêmico do ambulatório. O 

estudo de Valderas tece uma importante discussão acerca do conceito de 

comorbidade. O autor levanta o questionamento de se existe uma via etiológica 

comum subjacente às afecções e ressalta a importância de avaliar se a 

classificação de co-ocorrência traz benefício para o manejo das condições 

(VALDERAS et al., 2009). Prescritores de um serviço com cunho acadêmico 

podem ter a tendência de guiarem o raciocínio clínico com enfoque maior em 

psicopatologia do que em listas de sintomas e, dessa forma, entenderem um 

problema clínico como manifestação de uma única síndrome ao invés de definir 

mais de um diagnóstico. 

Além das comorbidades citadas, frequentemente observa-se 

também entre pacientes psiquiátricos a co-ocorrência de doenças de outras 

especialidades clínicas. O resultado observado nesta pesquisa foi de que as 

comorbidades não psiquiátricas mais comuns foram epilepsia e obesidade, 

cujas frequências foram de 11,3% e 16%, respectivamente.  

A obesidade é uma condição clínica encontrada com frequência em 

autistas. Em uma pesquisa semelhante, Saqr e colaboradores concluíram que 

37,3% dos participantes com TEA apresentavam IMC maior que 30 (SAQR et 
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al., 2018), que define diagnóstico de obesidade. Um aspecto importante a ser 

discutido é que esta afecção pode refletir uma consequência do tratamento 

medicamentoso no TEA. Como já citado na introdução, a polifarmácia 

possivelmente aumenta o risco cardiovascular secundário a síndrome 

metabólica (IJAZ et al., 2018) e a obesidade pode ser uma manifestação deste 

risco.   

É extensamente discutida a alta frequência de epilepsia em 

pacientes com transtornos do neurodesenvolvimento. A comorbidade acontece 

em 12% a 26% dos autistas (VISCIDI et al., 2013). 

 

 

5.2. Polimedicação 

 

 

O valor detectado neste estudo, de 33,86% de jovens 

polimedicados, esteve de acordo com os dados da literatura. A revisão 

sistemática de Jobski trouxe variação entre 2,7% a 80%, com mediana de 42% 

de autistas submetidos à polifarmácia, entre os estudos avaliados. Cabe 

destacar que Jobski encontrou como resultado ampla variação nas frequências 

principalmente devido à falta de uniformidade na definição de polifarmácia, com 

tendência a estudos que consideraram polifarmácia como mais que 3 

medicamentos concomitantemente, apresentarem taxas menores de 

polimedicação em suas amostras (JOBSKI et al., 2016). 

Dentre os estudos analisados na revisão de literatura, o que 

apresentou maior frequência de polifarmácia foi o de Miot, porém, é importante 

a compreensão de que a amostra estudada por este autor apresentava perfil 

distinto dos participantes em relação a esta pesquisa, visto que Miot avaliou 

apenas adultos e todos com deficiência intelectual associada ao TEA (MIOT et 

al., 2019).  

Outros autores encontraram polifarmácia em taxas semelhantes a 

este estudo, como Schubart (32,9%) e Spencer (34,6%). Ambos utilizaram a 

mesma definição de polifarmácia deste estudo e avaliaram amostras de 

crianças e adolescentes (SCHUBART; CAMACHO; LESLIE, 2014; SPENCER 

et al., 2013). Contudo, Lake chegou a uma taxa menor, correspondendo a 25%, 
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porém em participantes adolescentes e adultos (LAKE et al., 2014). Cabe 

ressaltar que os dois primeiros autores fizeram suas coletas de dados nos 

EUA, enquanto Lake trabalhou no Canadá. Também em comparação com 

estudos europeus, os clínicos dos EUA evidenciaram maiores taxas de uso de 

medicamentos. Este argumento fica explícito na análise dos dois estudos de 

Houghton, que em 2017 investigou a prescrição de psicotrópicos para TEA nos 

EUA e encontrou frequência de 40% de polifarmácia (HOUGHTON; ONG; 

BOLOGNANI, 2017). No ano seguinte o mesmo autor realizou estudo 

semelhante no Reino Unido, onde a frequência de polifarmácia foi de 9,8% 

(HOUGHTON; LIU; BOLOGNANI, 2018). 

Neste estudo, o antipsicótico risperidona foi o mais prescrito, 

chegando à proporção de 51,6% de uso entre os jovens avaliados. A 

prescrição deste fármaco está de acordo com as orientações das diretrizes de 

Transtorno do Espectro Autista, já citadas (FUENTES et al., 2014, VOLKMAR 

et al., 2014; BRASIL, 2016), que restringem as possibilidades farmacológicas a 

risperidona e aripiprazol. Como o local da coleta de dados foi um ambulatório 

de um hospital escola, o resultado encontrado está de acordo com os 

protolocos dos principais órgãos que guiam o tratamento de TEA baseados em 

evidências científicas. 

Todos os estudos revisados descrevem as medicações utilizadas 

por classes farmacológicas. A maioria deles, incluindo a revisão sistemática, 

também classificam os antipsicóticos como os mais comumente prescritos em 

participantes com TEA. Contudo, apenas um deles encontrou uma frequência 

alta de uso de antipsicóticos, comparável com a taxa 60% verificada por este 

estudo. O estudo que encontrou frequência mais alta de prescrição de 

antipsicóticos foi o de Vohra, que identificou seu uso em 66% da amostra 

(VOHRA et al., 2016). Os demais autores que identificaram predomínio de 

prescrição de antipsicóticos chegaram a taxas de 28,7% (LAKE et al., 2014) e a 

revisão sistemática de Jobski calculou que a média de frequência entre os 

estudos foi de 18,1%, para os antipsicóticos (JOBSKI et al., 2016). 

Outros medicamentos também frequentemente identificados nos 

outros estudos são estimulantes, antidepressivos e anticonvulsivantes, assim 

como observado nos resultados aqui descritos. 
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Chama atenção o resultado de que o outro medicamento 

recomendado pelas mesmas diretrizes, o aripiprazol, não estava sendo 

utilizado por nenhum dos participantes deste estudo. Este dado possivelmente 

tem relação com o perfil econômico da amostra, por tratar-se de população na 

qual predominam famílias de baixa renda e da informação de que aripiprazol 

não é uma medicação disponível gratuitamente na região. Cabe o 

questionamento de que talvez a frequência de polifarmácia fosse menor se 

este outro antipsicótico estivesse disponível gratuitamente, já que, na 

impossibilidade de sua aquisição, os médicos podem recorrer a combinações 

de fármacos quando a risperidona mostra-se ineficaz ou não é tolerada pelo 

paciente.  

Além de risperidona e aripiprazol apresentarem nível de evidência 

que indiquem seu uso em indivíduos com TEA, outras intervenções também se 

mostraram benéficas, como intervenção comportamental intensiva precoce, 

musicoterapia, intervenção precoce mediada pelos pais, grupos de habilidades 

sociais e modelo cognitivo de Teoria da Mente (LYRA et al., 2017). Baseado na 

importância de outras intervenções, este estudo também avaliou se os 

participantes estavam realizando terapias multidisciplinares e em quantas 

especialidades. 

Grande parte desta amostra (87%) estava realizando ao menos um 

tipo de terapia e a especialidade mais frequente dentre as terapêuticas 

realizadas foi a fonoterapia, seguida por terapia ocupacional. É importante citar 

que o ambulatório onde os pacientes estavam sendo assistidos não 

disponibiliza terapias aos pacientes. Os médicos do PQITEADI indicam 

terapias de acordo com a apresentação clínica do paciente, para que seja 

realizada no serviço público de seu município ou através de planos de saúde 

ou particulares. Ainda assim, a frequência de participantes que estão 

realizando ao menos um tipo de terapia foi alta. Nenhum dos estudos 

semelhantes descreveu a frequência de uso de terapias entre seus 

participantes. 

 

 

5.3. Fatores Associados à Polimedicação 
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Como descrito anteriormente, o Transtorno do Espectro Autista não 

é per se um diagnóstico que apresente indicação de tratamento 

medicamentoso. Os fármacos devem ser utilizados apenas quando há 

sintomas disruptivos, como irritalibilidade, comportamento opositor e 

auto/heteroagressividade ou quando há comorbidades (FUENTES et al., 2014, 

VOLKMAR et al., 2014). 

Adicionalmente, foram pontuados os riscos e benefícios da 

polifarmácia e a importância de avaliação criteriosa de suas indicações. 

Entende-se que a prescrição de mais de um medicamento depende de fatores 

clínicos do paciente, fatores sociais dos cuidadores e rede de apoio e fatores 

do prescritor. Este estudo avaliou os dois primeiros e permite uma inferência 

sobre os fatores do prescritor, como será analisado criticamente a seguir. 

As variáveis dos pacientes, que apresentaram associação com a 

polifarmácia foram presença de sintomas externalizantes, idade do paciente, 

comorbidades com TDAH, tiques e epilepsia e gravidade do TEA. 

Um dos objetivos deste estudo é caracterizar quais sintomas estão 

associados à polifarmácia. Para cumprir com esta meta foi escolhida a escala 

ABC, que é composta por 5 subescalas, que avaliam grupos dos seguintes 

sintomas presentes no TEA: “irritabilidade, agitação e choro”, “letargia e 

esquiva social”, “comportamento estereotipado”, “hiperatividade” e “fala 

inapropriada” (AMAN et al., 1985). A análise da escala ABC, preenchida pelo 

acompanhante, evidenciou que quanto maior a presença de comportamentos 

atípicos, maior a chance de o participante ser polimedicado. Este dado pode 

ser interpretado a partir da análise do escore total do instrumento, porém o 

resultado não teve relevância estatística.  

Ainda na análise da escala ABC, pode-se constatar que a 

interpretação setorizada das subescalas trouxe a informação de que os grupos 

de sintomas “irritabilidade, agitação e choro” e “hiperatividade” foram os que se 

relacionaram, com significância estatística, com polifarmácia. 

De acordo com a análise descrita, pode-se inferir qual perfil de 

sintomas que as crianças e adolescentes apresentam tem associação com 

polifarmácia. De modo que os comportamentos externalizantes são os que 

estão associados, com significância estatística, com o uso de mais de um 

psicotrópico nos jovens com TEA desta amostra. Estes sintomas 
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externalizantes são aqueles incluídos nas perguntas da subescala 

“irritabilidade, agitação e choro”, que além dos sintomas descritos na 

denominação da subescala, também incluem agressividade e baixa tolerância 

à frustração; e aqueles incluídos na subescala “hiperatividade”, que além dela, 

inclui falta de cooperação (LOSAPIO et al., 2011). 

Extrapolando esta observação para o perfil dos sintomas de TEA, 

percebe-se que os sintomas nucleares não são alvo de polifarmácia. Isso fica 

evidente na análise dos domínios da escala ABC que também não estiveram 

relacionados com prescrição de mais de um medicamento. São eles 

justamente os sintomas centrais do TEA: “letargia e esquiva social”, 

“comportamento estereotipado” e “fala inapropriada”. 

Nos estudos revisados, o sintoma associado à polifarmácia foi 

agressividade (LAKE et al., 2014; LOGAN et al., 2015), que é um sintoma 

investigado pela subescala “irritabilidade”, no instrumento ABC. Neste 

instrumento não há um domínio exclusivo para irritabilidade, mas este sintoma 

é avaliado pelas questões 2, 4, 10, 50, 52 e 57, todas pontuam na subescala 

“irritabilidade, agitação e choro” (LOSAPIO et al., 2011). 

Além do perfil de sintomas, este estudo também buscou investigar 

quais fatores clínicos e socioeconômicos têm associação com polifarmácia. A 

análise estatística revelou que quanto mais velho o paciente, maior a chance 

de receber mais de um medicamento. Este resultado também foi encontrado 

nos estudos de Spencer, Logan e Jobski (SPENCER et al., 2013; LOGAN et 

al., 2015; JOBSKI et al., 2016). Além de caracterizar um fator associado ao 

próprio paciente, este dado também pode ser compreendido como um fator do 

prescritor, pois pode revelar que os médicos responsáveis provavelmente ficam 

mais confortáveis em usar psicotrópicos à medida que as crianças envelhecem. 

Outras justificativas, relacionadas estas, ao próprio paciente são: ao longo do 

desenvolvimento, jovens com TEA ganham força muscular e tornam-se mais 

opositores, o que gera dificuldade adicional de manejo comportamental; e, 

alternativas de tratamento podem ter sido esgotadas anteriormente. 

Comorbidades com TDAH, tiques e epilepsia são também 

características clínicas do paciente que estiveram associadas com a prescrição 

de mais de um medicamento nesta amostra. Isso provavelmente ocorreu, pois 

são afecções do sistema nervoso central que tem apresentações clínicas bem 
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distintas e exclusivas, como no caso dos tiques; ou, que apresentam 

tratamento específico, como a epilepsia e o TDAH, que são tratados com 

anticonvulsivantes e psicoestimulantes, respectivamente. É diferente do que 

ocorre com ansiedade e depressão que normalmente cursam com irritabilidade 

entre crianças e adolescentes, sintoma-alvo sobreposto ao tratamento 

medicamentoso do TEA.  

Estudos semelhantes também encontraram que comorbidades 

psiquiátricas estão associadas a polimedicação (SPENCER et al., 2013; LAKE 

et al., 2014; LOGAN et al., 2015; JOBSKI et al., 2016; VOHRA et al., 2016; 

HOUGHTON; ONG; BOLOGNANI, 2017; HOUGHTON; LIU; BOLOGNANI, 

2018; SAQR et al., 2018). Em 2018, Houghton e Saqr também identificaram 

que epilepsia está associada com polifarmácia (HOUGHTON; LIU; 

BOLOGNANI, 2018; SAQR et al., 2018). Outros autores concluíram que uma 

ampla gama de diagnósticos psiquiátricos tem associação com polifarmácia, 

como TDAH, transtorno opositor desafiador, transtorno de conduta, 

esquizofrenia, transtornos de humor (LOGAN et al., 2015; VOHRA et al., 2016). 

A gravidade do Transtorno do Espectro Autista foi aqui 

compreendida como uma associação entre a quantidade de sintomas e 

manifestações destes e o prejuízo funcional que esta criança ou adolescente 

apresenta. Por isso, a variável gravidade do TEA foi aferida por mais de um 

instrumento. As escalas de sintomas CARS e CGI foram preenchidas pela 

pesquisadora, em conjunto com o médico residente que acompanha o 

paciente, e que por isso conhece melhor seus sintomas e prejuízos. 

Segundo a correlação de Spearman, tanto CARS quanto CGI 

demonstraram correlação positiva entre gravidade de TEA e prescrição de mais 

de um medicamento. Já a técnica ANOVA evidenciou que ambos os 

instrumentos apresentam pontuação maior para pacientes polimedicados, 

porém apenas a análise da CGI teve relevância estatística. Esta diferença 

provavelmente ocorreu devido às características dos instrumentos. A escala 

CARS tem como objetivo pontuar gravidade de sintomas do autismo, que 

incluem interação, imitação, comunicação, uso do corpo, que são 

características nucleares do TEA. Já a escala CGI-S, apesar de ser um 

instrumento que também avalia gravidade, o faz através da avaliação de 

impressão clínica, de acordo com a funcionalidade do paciente. Nesse aspecto, 
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a escala CGI-S apresentou-se com mais consistência com os resultados 

apontados em outros estudos (LAKE et al., 2014; LOGAN et al., 2015), de que 

a gravidade do paciente está relacionada com polifarmácia. Possivelmente isso 

ocorra porque o impacto funcional tenha mais repercussões do que alguns 

sintomas nucleares do TEA. 

Enquanto no estudo de Lake e colaboradores a maioria dos 

adolescentes e adultos jovens polimedicados estavam realizando terapias 

(LAKE et al., 2014), neste estudo não foi encontrada associação entre estes 

dois fatores. Talvez a diferença dos resultados se deva à idade dos 

participantes. No estudo citado, a amostra foi composta por indivíduos mais 

velhos e neste caso, provavelmente busquem terapias as famílias que têm 

jovens com quadros clínicos mais graves. Já no presente estudo, as terapias 

são realizadas pela maioria (87,1%) das crianças e adolescentes, 

independente da gravidade clínica. Outros estudos não avaliaram relação entre 

estar em terapia e polimedicação. 

Para analisar os fatores do cuidador, recorreu-se ao instrumento 

WHOQOL-bref, que foi desenvolvido pela OMS (The WHOQOL Group, 1998), 

com o objetivo de mensurar qualidade de vida. Como resultado, este trabalho 

detectou que cuidadores de pacientes polimedicados apresentam menor 

pontuação no instrumento e, consequentemente menor qualidade de vida, 

quando comparados aos cuidadores de pacientes sem polifarmácia, porém 

sem significância estatística, o que permite a conclusão de que neste estudo o 

fator avaliado do cuidador não teve associação com polifarmácia.  

O resultado encontrado difere do observado por Lake, de que fatores 

dos cuidadores estavam associados com polifarmácia (LAKE et al., 2014). 

Provavelmente houve divergência, pois os fatores avaliados não foram os 

mesmos entre os estudos. Enquanto o presente trabalho se ocupou em 

analisar qualidade de vida, Lake pesquisou sobrecarga dos pais, usando outro 

instrumento. O constructo qualidade de vida envolve não só bem estar 

emocional, como também a relação do indivíduo com o meio ambiente e 

recursos financeiros, além de saúde física.  

A eleição da população de outro estudo que utilizou o mesmo 

instrumento para qualidade de vida na sua amostra, WHOQOL-bref, permite 

traçar uma análise comparativa de modo que a população deste funcione como 
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controle para o presente trabalho. Foi escolhido o estudo de Almeida-Brasil e 

colaboradores (2017), por tratar-se de um estudo nacional e realizado em 

pacientes da rede básica de saúde, em Minas Gerais. Desta forma, observa-se 

que os controles apresentam melhor qualidade de vida do que os cuidadores 

do grupo polimedicados, em todos os domínios, exceto meio ambiente 

(ALMEIDA-BRASIL et al., 2017). Como o grupo controle é uma população de 

uma capital, provavelmente sofrem com as características das grandes cidades 

e consequentes impactos da poluição, dificuldades com transportes e lazer e 

isso pode ter influenciado no domínio meio ambiente. 

Em relação aos fatores do prescritor, já foi citada sua interferência 

em relação à idade do paciente e à polifarmácia, mas é importante também 

discutir o quanto o treinamento e a experiência podem influenciar na análise da 

gravidade do paciente, interferindo, consequentemente na quantidade de 

medicamentos prescritos. Diante desta premissa, vale ressaltar que este 

trabalho foi inteiramente realizado no ambulatório de um hospital escola e que 

as tomadas de decisão em relação às condutas clínicas são sempre realizadas 

pelos preceptores, que são médicos psiquiatras experientes e que por 

comandarem um serviço acadêmico, norteiam-se em diretrizes e protocolos 

disponíveis e em tratamentos baseados em evidências científicas. Este pode 

ser um fator que diferencie os resultados encontrados aqui em relação a 

estudos que utilizem serviços de atenção primária, cujos prescritores podem 

não ter tanto rigor científico. 

Foi realizada uma busca cuidadosa na literatura nacional e 

encontrou-se apenas um estudo epidemiológico realizado no Brasil. Este tinha 

como objetivo a descrição sociodemográfica de autistas atendidos em um 

Centro Especializado em Reabilitação e identificou que os sinais que mais 

motivaram encaminhamentos foram os déficits de linguagem (58,8%) e 

comportamentos externalizantes (56,9%). Também detectou que apenas 

30,1% da amostra obtiveram diagnóstico de TEA confirmado (ROCHA et al., 

2019).  

Contudo, até a presente data não há estudos nacionais publicados 

em periódicos indexados, que tratem do emprego de tratamento 

medicamentoso para o TEA. Na pesquisa realizada foi possível encontrar pelo 

menos duas publicações na Revista Brasileira de Psiquiatria, ambas sendo 



 

 

70

revisões do tipo tutorial, e apenas uma de autores nacionais (NIKOLOV; 

JONKER; SCAHILL, 2006; BRENTANI et al., 2013). 

Desta forma, este trabalho apresenta relevância nacional ao 

descrever dados clínicos e sociodemograficos de uma amostra de TEA no 

cenário brasileiro e ajudar a embasar os protocolos nacionais de acordo com 

as características epidemiológicas locais. Também pode contribuir com estudos 

internacionais, pois descreve variáveis que estão associadas à polifarmácia no 

TEA, direcionando assim recomendações em relação ao tratamento desta 

patologia. 

 

 

5.4. Limitações  

 

 

A partir das análises realizadas, é importante considerar algumas 

críticas a este estudo, que serão aqui descritas com o objetivo de alertar 

futuras pesquisas a cuidar destes fatores: i) trata-se de um estudo transversal, 

que não é o delineamento ideal, já que alguns pacientes estavam em trocas 

medicamentosas no momento da coleta e por isso, algumas vezes em uso de 

mais de um medicamento; ii) a amostra é pequena e proveniente de um único 

centro, de tal forma que não foram avaliados pacientes prescritos por outros 

médicos e fora de um centro acadêmico; iii) não foram esclarecidos os tipos e 

frequências das terapias realizadas e há grande diferença na qualidade e nível 

de evidencia entre as possíveis intervenções. 

Ainda assim, este estudo foi realizado com rigor científico e tem 

como vantagens, a diversidade da população estudada, que incluiu desde pré-

escolares até adolescentes; também incluiu quadros clínicos heterogêneos; o 

uso de diversos instrumentos para avaliar clínica e gravidade do paciente 

(CARS, ABC e CGI), levando em consideração tanto a avaliação da família 

quanto do clinico; e o uso de instrumento que verifica qualidade de vida do 

cuidador, o que permite observar as diferentes vertentes da polifarmácia. 

 

 

5.5. Recomendações 
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Recomenda-se então, a partir destes resultados, que os clínicos 

tenham cautela ao estabelecer tratamento medicamentoso para pacientes 

autistas mais velhos, com maior gravidade clínica e com comorbidades, pois 

são estes os principais fatores associados à polifarmácia encontrados.  

Sugere-se que novos estudos sejam realizados com o objetivo de 

esclarecer quais intervenções não farmacológicas podem reduzir polifarmácia 

entre estes pacientes e em outros contextos clínicos a fim de verificar se os 

achados aqui encontrados valem também para serviços de atendimento não 

acadêmicos. 

Igualmente, observa-se que o perfil típico da medicação de 

pacientes com TEA, se dá para o controle, suspensão ou redução, de 

problemas comportamentais que afetam a interação social e o aproveitamento 

de intervenções psicossociais, assim como, para o controle de comorbidades. 

Muito pouco ainda existe de farmacoterapia orientada para um modelo 

neurofisiopatológico de sintomas centrais do TEA, ou para a promoção, com 

incremento e melhora, de habilidades cognitivas e sociocognitivas. Este é um 

campo aberto para nova investigação psicofarmacoterápica. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Os resultados deste estudo, que avaliou os fatores associados à 

polimedicação em crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro 

Autista, em seguimento ambulatorial, em um hospital escola, permite as 

seguintes conclusões: 

 

o A frequência de polimedicação na amostra foi de 33,86%. 

 

o A classe medicamentosa mais prescrita foi a de antipsicóticos, 

com predomínio de risperidona. 

 

o Fatores do paciente associados à polimedicação foram presença 

de sintomas externalizantes, idade, comorbidade com TDAH, 

tiques e epilepsia e gravidade do TEA. 

 

o Fatores ambientais, incluindo qualidade de vida do cuidador e 

disponibilidade de terapias multidisciplinares, não tiveram 

associação com polimedicação. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Apêndice B – Ficha de coleta 
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ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B – Protocolo do PQITEADI 
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ANEXO C – Aberrant Behavior Checklist (ABC) 
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ANEXO D – Childhood Autism Rating Scale (CARS) 
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ANEXO E – Clinical Global Impression - Severity (CGI-S) 

 

 

 

 

 

 



 

 

104 

 

ANEXO F - World Health Organization Quality of Life- bref (WHOQOL-bref) 
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