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INTRODUÇÃO  

 
O estudo “National Comorbidity Survey” patrocinado pelas autoridades em 

saúde dos Estados Unidos, estimou que a prevalência para a vida do 

transtorno depressivo unipolar é de 17,1%, com uma prevalência relativa maior 

para mulheres. A prevalência no mês foi estimada em 4,9%.1 No Brasil 

encontramos dados similares.2,3 Esses números mostram a importância dos  

estados depressivos como problema de saúde pública. A Organização Mundial 

da Saúde (OMS), em seus cálculos e estimativas sobre o “ônus global das 

doenças (GBD’s)”*, demonstra claramente que a incapacitação ocupa um 

papel central em determinar a saúde de uma população, colocando os índices 

de mortalidade em papel secundário, embora importantes. Esses estudos 

mostram que o ônus dos transtornos psiquiátricos foi grosseiramente 

subestimado. Das dez causas que lideraram a incapacitação no mundo em 

1990, medida por “anos vividos com incapacitação (YLDs)”**, cinco eram 

doenças psiquiátricas, sendo que a depressão unipolar sozinha foi 

responsável por um em cada 10 anos vividos com incapacitação em todo o 

planeta. A depressão ocupou o quarto lugar no índice global de “incapacitação 

ajustada ao tempo de vida (DALYs)”*** no ano 2000. Para o ano 2020, projeta-

se que ocupará o segundo lugar no computo das DALYs calculada para todas 

as idades e ambos os sexos.  Atualmente já é a segunda causa de  DALYs  na 

___________________________________________________________________ 

* Do termo inglês Global Burden of Disease.   
** Do termo inglês Years Lived with a Disability (YLDs). 
*** Do termo inglês Disability-Adjusted Life Years (DALYs = a soma dos anos de vida potencialmente 
perdidos devido à mortalidade prematura e dos anos de vida produtiva perdidos devido à 
incapacitação). 
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faixa etária de 15-44 anos para ambos os sexos.4-7 

 

As revisões sistemáticas mostram que os antidepressivos são efetivos no 

tratamento agudo de todos os graus do trantorno depressivo, em qualquer 

ambiente de tratamento, e em pacientes com ou sem doença física 

concomitante.8 Todas as classes de antidepressivos apresentam uma latência 

para resposta de 2 a 4 semanas e o tratamento desses pacientes quase sempre 

é de longa duração. O sofrimento do individuo deprimido se acompanha de 

risco de suicídio, que pode ocorrer em até 15% dos estados depressivos.8-10 

Esse período de latência determina muitas vezes que pacientes com 

transtorno depressivo mais grave sejam hospitalizados ou medicados com 

doses relativamente altas de benzodiazepínicos ou neurolépticos para o 

controle dos sintomas, além da medicação antidepressiva. Todas essas 

medidas terapêuticas podem determinar seu isolamento do meio social e 

afastamento do trabalho, seja pela hospitalização, seja pela sedação as vezes 

necessária, enquanto aguarda que o antidepressivo inicie o seu efeito. 

 

O metilfenidato vem sendo usado pelos médicos há mais de 40 anos, sendo 

sua farmacodinâmica, farmacocinética, tolerabilidade e segurança bem 

estabelecidos. Suas principais indicações têm sido no transtorno de déficit de 

atenção e hiperatividade (TDAH) e na narcolepsia. É usado também em 

quadros de desmoralização, transtorno depressivo do idoso, doença terminal 

do idoso, após acidentes vasculares cerebrais, após infarto agudo do 

miocárdio com o paciente ainda em centro de tratamento intensivo, em 
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pacientes HIV positivos deprimidos ou extenuados, ou ambos. Foi testado em 

portadores de transtorno de humor bipolar, tanto em episódios maníacos 

como na depressão bipolar e transtorno obsessivo-compulsivo, quadros 

clínicos esses que se considerava contra-indicado o uso do metilfenidato.11-13 

 

O metilfenidato induz, em alguns pacientes e em doses individualizadas, uma 

rápida e discreta elevação do humor, melhora do desempenho cognitivo e 

modesta ativação motora, com poucos efeitos colaterais. Parece ser uma 

droga com potencial para alívio sintomático, se usada no período de latência 

dos antidepressivos.  

 

Estudos como este, que permitam avançar no tratamento dos transtornos 

depressivos, reduzir o grau de incapacitação e melhorar o desempenho do 

paciente no trabalho, na família e nas demais situações sociais são da maior 

importância. 
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REVISÃO DA LITERATURA 
 

 
 

1.   Depressão: diagnóstico 

 

Os transtornos depressivos são doenças mentais comuns e se apresentam 

pelo humor depressivo persistente, perda do interesse ou prazer, redução de 

energia e mais uma variedade de sensações desagradáveis, como sentimentos 

de culpa, desamparo, incapacidade e desvalia, além de sintomas nas áreas do 

sono, apetite e redução da concentração.10 Em alguma extensão sempre 

incapacitam os pacientes. A prevalência do episódio depressivo maior no 

atendimento primário é de 5 a 10% dos pacientes e é estimado haver um 

número três a quatro vezes maior de pessoas com sintomas depressivos, que 

não atendem aos critérios para o diagnóstico de depressão maior. As 

mulheres são afetadas duas vezes mais que os homens.4,8 Os transtornos 

depressivos são a quarta causa mais importante de incapacitação em todo o 

mundo (DALYs), afetando 121 milhões de pessoas no planeta. Estima-se que 

no ano 2020 venha a ser a segunda causa de incapacitação.5  

 

A doença pode ser aguda, crônica ou recorrente. Cerca da metade dos 

indivíduos no primeiro episódio de depressão maior atual experimentarão 

sintomas depressivos nos próximos 10 anos. Graus diferentes de severidade 

indicam tratamentos diferentes e prognósticos diferentes. Depressão leve a 

moderada é caracterizada por sintomas depressivos e algum prejuízo social ou 
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ocupacional. Muitos pacientes se recuperam em pouco tempo, mas cerca da 

metade experimentam sintomas recorrentes. A depressão severa tem os 

sintomas depressivos e ainda agitação ou retardo psicomotor e sintomas 

somáticos marcantes. A depressão psicótica é caracterizada pela presença de 

alucinações, delírios ou ambos. O prognóstico da depressão nos idosos pode 

ser muito pobre, principalmente se o curso é crônico ou recorrente.8,10 

 

Estudos retrospectivos têm mostrado que a depressão inicia precocemente, 

com média de 26 anos de idade, tendo relação positiva com índices de 

desvantagens sócio-econômicas, tais como baixa renda e educação, 

desemprego e ausência de companheiro(a). Mas pode ocorrer em todos os 

gêneros, idades e procedências. As análises retrospectivas sugerem que em 

algumas coortes a prevalência para a vida está aumentando.14  
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2. Depressão: tratamento 

 

Os transtornos depressivos estão entre as classes de doenças mais onerosas 

para a sociedade, devido a sua alta prevalência e cronicidade, idade precoce 

de início e por muitas vezes resultar em severa incapacitação, levando a um 

impedimento substancial na capacidade de cuidar de si e de suas atividades 

cotidianas. A fatalidade trágica do suicídio acompanha este transtorno.5 

 

Ao nível mundial, nas estimativas da OMS (considerando todas as etiologias), 

aproximadamente um milhão de pessoas morrem de suicídio a cada ano e dez 

a vinte vezes mais pessoas tentam suicídio. Em todos os países, o suicídio é 

uma entre as três primeiras causas de morte entre pessoas na faixa etária de 

15-34 anos; até recentemente ocorria predominantemente nos idosos.15 15% 

dos portadores de transtorno depressivo maior provavelmente morrerão de 

suicídio.8,9,12 A redução da mortalidade e morbidade do comportamento suicida 

tem alta prioridade na agenda da OMS. No seu programa “iniciativa da OMS na 

depressão em saúde pública” há vários objetivos específicos e atividades, 

como por exemplo, as “intervenções multicêntricas para melhorar os cuidados 

primários na depressão”.16 

Os transtornos depressivos podem ser diagnosticados com segurança ao 

nível de cuidados primários. Entretanto, menos de 25% dos afetados (em 

alguns países menos de 10%) recebem tratamento.8 Uma população 
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subdiagnosticada são homens com menos de 30 anos de idade.17 Parte da 

explicação está nos próprios sintomas: sentimentos de desvalia, culpa 

excessiva e falta de motivação dificultam aos indivíduos buscar ajuda. Além 

disto, é pouco provável que tais indivíduos consigam apreciar os benefícios 

potenciais do tratamento. 18 Os sistemas de saúde contribuem com sua parte 

para a deficiência nos cuidados efetivos, com a falta de recursos e de pessoal 

técnico treinado em reconhecer os sintomas e seguir as melhores 

recomendações. A tudo isto se soma o estigma social associado às doenças 

mentais, incluindo a depressão.5 

Os objetivos das abordagens terapêuticas são: melhorar o humor, o 

funcionamento social e profissional e a qualidade de vida; reduzir a 

mortalidade e morbidade; prevenir a recorrência da depressão, e tratamento 

com mínimos efeitos adversos. O tratamento com medicações antidepressivas 

e psicoterapias breves e estruturadas são eficazes para 60-80% dos 

acometidos.8 

 

Os antidepressivos são efetivos para o tratamento agudo de todos os graus de 

depressão, na manutenção e na prevenção de recorrências, ainda que o 

paciente apresente patologias clínicas ou cirúrgicas concomitantes. Os 

antidepressivos podem ser usados qualquer ambiente de tratamento. Há 

pouca diferença clínica na efetividade dos diferentes tipos de antidepressivos, 

embora haja clara diferença em seu perfil de efeitos colaterais. A 

eletroconvulsoterapia é efetiva no tratamento agudo da doença depressiva. A 

terapia cognitivo-comportamental já ganhou seu espaço no “mundo das 

evidências” como um tratamento efetivo, e outras formas de psicoterapias 
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(interpessoal, breve de apoio, direcionada à solução de problemas) são 

consideradas tão eficazes quanto a medicação para depressões leves a 

moderadas. Constatou-se que nas depressões graves o tratamento 

farmacológico associado à psicoterapia interpessoal ou cognitivo-

comportamental são mais eficazes que qualquer um dos dois isolados.8 

 

As psicoterapias não têm resultados imediatos. Todas as classes de 

antidepressivos apresentam uma latência para resposta de três a quatro 

semanas. Este período de latência determina muitas vezes que pacientes com 

depressão leve a moderada fiquem restritos em casa, sem socialização, e os 

com quadros mais graves sejam hospitalizados ou medicados com doses 

relativamente altas de benzodiazepínicos ou neurolépticos. Todas essas 

medidas terapêuticas podem determinar um isolamento do paciente de seu 

meio social e afastamento do trabalho, seja pela hospitalização, seja pela 

necessária sedação, enquanto aguarda que o antidepressivo inicie o seu 

efeito. 
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3. Metilfenidato 

 

O metilfenidato é uma droga do grupo dos chamados “simpatomiméticos 

indiretos” por sua ação predominante na fenda sináptica. Inibe a recaptação de 

dopamina e, em menor extensão, da noradrenalina. É um derivado piperidínico 

estruturalmente relacionado à anfetamina e embora o efeito estimulante no 

SNC seja modesto, tem efeitos consideráveis nas atividades mentais e menor 

nas motoras. Está envolvido na estimulação do sistema reticular ativador 

ascendente e também no controle da atenção e estado de alerta ao nível do 

córtex cerebral. É rapidamente absorvido e atinge o pico de concentração 

plasmática em 2 horas, sendo sua meia-vida de 1 a 3 horas. 19,20 

 

As indicações no TDAH e na narcolepsia estão assentadas e documentadas. 

Há controvérsias em outros usos do metilfenidato, pois os trabalhos da 

literatura não têm peso metodológico suficiente ou se baseiam em relatos de 

casos.19,21 Esses usos são na conduta anti-social associada ou não ao TDAH; 

como coadjuvante em depressões refratárias; na depressão de idosos com ou 

sem doença física; na desmoralização; como auxiliar na recuperação de 

pacientes em centro de tratamento intensivo com infarto agudo do miocárdio 

ou acidente vascular cerebral; em pacientes HIV positivos com doença ativa, 

deprimidos e extenuados, ou ambos; e na depressão em pacientes com 

contra-indicação para uso de outros antidepressivos.11 Um estudo aberto 

relata resultados promissores na depressão bipolar.22 
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Os estados de ansiedade e tensão são descritos como contra-indicação para o 

uso do metilfenidato.13,21,23 

 

Esta droga vem sendo usada pelos médicos há mais de 40 anos, sendo suas 

propriedades farmacológicas bem conhecidas. O mesmo em relação a sua 

segurança. No entanto, se constata um mal-estar entre os leigos e médicos 

quando se fala em prescrever tal medicamento, que é considerado 

inadequadamente como droga de adição.24-28 A Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), órgão governamental encarregado da fiscalização de 

medicação, faz sua parte ao considerá-lo medicação de controle em receituário 

“A”, juntamente com os opiáceos; já as anfetaminas usadas para inibição do 

apetite são liberadas para prescrição no receituário “B”, juntamente com os 

benzodiazepínicos.19,29 

 

As ações farmacológicas do metilfenidato (elevação do humor, melhora do 

desempenho cognitivo, modesta ativação motora) e seus poucos efeitos 

colaterais, sugerem que possa reduzir agudamente alguns dos sintomas 

durante o período de latência do início de ação dos antidepressivos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15



 
 
 

REFERÊNCIAS DA REVISÃO DE LITERATURA 

 

1. Blazer DG, Kessler RC, McGonagle KA, Swartz MS. The prevalence and 
distribution of major depression in a national community sample: the 
National Comorbidity Survey. Am J Psychiatry  1994 Jul;151(7):979-86. 

 
2. Almeida-Filho N, Mari J de J, Coutinho E, Franca JF, Fernandes J, 

Andreolli SB, Busnello ED. Brazilian multicentric study of psychiatric 
morbidity. Methodological features and prevalence estimates. Br J 
Psychiatry 1997 Dec;171:524-9. 

 
3. Andrade L, Walters EE, Gentil V, Laurenti R. Prevalence of ICD-10 mental 

disorders in a catchment area in the city of Sao Paulo, Brazil. Soc 
Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2002 Jul;37(7):316-25. 

 
4. Menezes PR, Nascimento AF. Epidemiologia da depressão nas diversas 

fases da vida. In: Lafer B, Almeida P, Fráguas Jr R, Miguel EC, editors. 
Depressão no ciclo da vida. Porto Alegre: Artmed; 2000. 

 
5. World Health Organization. 2003 [2 screens]. Depression. Available at: 

http://who.int/mental_health/management/depression/definition/en 
Accessed Jan 12, 2004. 

 
6. World Health Organization. 2003 [9 screens]. Dalys. Available at:  

http://www.who.int/msa/mnh/ems/dalys/intro.htm Accessed Jan 12, 2004. 
 

7. World Health Organization. 2003 [1 screen]. Dalys / YLDs definition. 
Available at:  
http://www.who.int/mental_health/management/depression/daly/en/print.
htm Accessed Jan 12, 2004. 

 
8. Geddes J, Butler R. Depressive Disorders. In: Barton S, editor. Clinical 

Evidence. 6th issue. 2001 Dec. London: BMJ Publishing Group. p. 726-
42. 

 
9. Loosen PT, Beyer JL, Sells, SR, et al. Transtornos do Humor. In: Elbert 

MH, Loosen PT, Nurcombe B, editors. Current diagnóstico e tratamento 
em psiquiatria. Porto Alegre: Artmed; 2002. p. 288-324. 

 
10. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of 

mental disorders (DSM-IV). 4th ed. Washington: APA; 1994.   
 

11. Challman TD, Lipsky JJ. Methylphenidate: its pharmacology and uses. 
Mayo Clin Proc  2000 Jul;76(7):711-21. 

 16

http://who.int/mental_health/management/depression/definition/en Accessed Jan 12
http://who.int/mental_health/management/depression/definition/en Accessed Jan 12
http://who.int/mental_health/management/depression/definition/en Accessed Jan 12
http://who.int/mental_health/management/depression/definition/en Accessed Jan 12
http://www.who.int/mental_health/management/depression/daly/en/print.htm Accessed Jan 12
http://www.who.int/mental_health/management/depression/daly/en/print.htm Accessed Jan 12
http://www.who.int/mental_health/management/depression/daly/en/print.htm Accessed Jan 12


 
12. Kimko HC, Cross JC, Aberneth DR. Pharmacokinetics and clinical 

effectiveness of methylphenidate. Clin Pharmacokinet  1999 
Dec;37(6):457-70. 

 
13. Kraus MF, Burch EA. Methylphenidate hydrochloride as an 

antidepressant: controversy, case studies, and review. Southern Medical 
Journal 1992 Oct;85(10):985-91.  

 
14. [No author listed]. Cross-national comparisons of the prevalence and 

correlates of mental disorders. WHO International Consortium in 
Psychiatric Epidemiology. Bull World Health Organ 2000;78(4):413-26. 

 
15. World Health Organization. Suicide Prevention. 2003. Available at: 

http://www.who.int/mental _health/prevention/suicide/suicideprevent/en/  
Accessed Jan 12, 2004. 

 
16. World Health Organization. WHO initiative on depression in public heath. 

2003 [1 screen]. Available at: http://www.who.int/mental 
_health/management/depression/depressioninph/en/  Accessed Jan 12, 
2004. 

 
17. Bazire S. Psychotropic drug directory - 2001/02. Salisbury: The Barth 

Press, 2001. p. 40. 
 

18. World Health Organization. The World Health Report 2001 – Depression. 
[1 screen]. Available at: 
http://www.who.int/whr2001/2001/main/en/chapter3/003d1.htm Accessed 
in Jan 12, 2004. 

 
19. Fuchs FD, Wannmacher L. Farmacologia clínica, 2nd ed.  Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan; 1998. 
 

20. Cordioli AV e cols. Psicofármacos – Consulta rápida. 2nd ed. Porto 
Alegre: Artmed; 2000. 

 
21. Satel SL, Nelson C. Stimulants in the treatment of depression: a critical 

review. J Clin Psychiatry 1989 Jul;50(7):241-9.  
 

22. Rif EM. An open study of methylphenidate in bipolar depression. Bipolar 
Disorders 2001;2(1): 56-59. 

 
23. Chiarello RJ, Cole JO. The use of psychostimulants in general 

psychiatry: a reconsideration. Arch Gen Psychiatry 1987 Mar;44(3):286-
95.   

 
24. Worries about overactive kids: are too many youngsters being 

misdiagnosed and medicated? Time  1989 Jan 16:65. 
 

 17

http://www.who.int/mental _health/prevention/suicide/suicideprevent/en/  Accessed Jan 12
http://www.who.int/mental _health/prevention/suicide/suicideprevent/en/  Accessed Jan 12
http://www.who.int/mental _health/management/depression/depressioninph/en/  Accessed
http://www.who.int/mental _health/management/depression/depressioninph/en/  Accessed
http://www.who.int/whr2001/2001/main/en/chapter3/003d1.htm Accessed in Jan 12
http://www.who.int/whr2001/2001/main/en/chapter3/003d1.htm Accessed in Jan 12


25. New Ritalin ad blitz makes parents jumpy. Time  2001 Sep 10; 158(10):62-
3. 

 
26. Sossega, menino! Laboratórios anunciam uma nova versão das pílulas 

contra a hiperatividade. Veja 2001 Out 24; 34(42):95. 
 

27. Lan I. Pharmaceuticals: conspiracy to increase ritalin profits alleged. J 
Law Med Ethics  2001 Spring; 29(1):100-2. 

 
28. Carey WB, Diller LH. Concerns about Ritalin. J Pediatr 2001 Aug; 

139(2):338-40. 
 

29. Diário Ofícial nº 181 Seção 1 quinta-feira, 18 de setembro de 2003 - 
LISTAS DA PORTARIA SVS/MS N.º 344 DE 12 DE MAIO DE 1998 (DOU DE 
1/2/99). [15 screens]  Available at: 
http://www.anvisa.gov.br/legis/resol/2003/rdc/254_03rdc.pdf Accessed 
Jan 5, 2004. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 18

http://www.anvisa.gov.br/legis/resol/2003/rdc/254_03rdc.pdf Accessed Jan 5
http://www.anvisa.gov.br/legis/resol/2003/rdc/254_03rdc.pdf Accessed Jan 5


 
 
 

OBJETIVOS 

 
 
1°)   Verificar se o uso agudo de metilfenidato em pacientes com 

depressão maior pode alterar seu estado de humor, medido pela 

Escala Analógica de Humor (EAH). 

 

2°)   Verificar se o uso agudo de metilfenidato está associado ao 

aumento das dimensões da EAH associadas à ansiedade. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Background: For decades researchers have tried to demonstrate whether 

methylphenidate, a psycostimulant medication, is effective in the treatment of 

depressive disorders, either as an antidepressant or as a symptomatic agent. 

The literature on controlled clinical trials using methylphenidate is reviewed 

and poorly designed and poorly reported clinical trials are the most frequent 

finding. These studies may not at present provide an accurate estimate of 

treatment effect. Evidence of the possible efficacy of this drug is still to be 

determined. We investigated in a double-blind randomized trial whether 

depressive symptoms would cease or alleviate by the acute use of 

methylphenidate alone. 

 

 
Methods: A group of 24 outpatients with the diagnosis of major depression 

according to the DSM-IV criteria and with a mean ± SD scores of 23·6 ± 4 on the 

Hamilton Rating Scale for Depression - 17 items (HAM-D-17) were selected and 

randomly assigned to either receive methylphenidate or placebo for 3 days. 

The average age was 41 years and all patients were free of antidepressant 

medication for at least 15 days prior to the beginning of the study. All patients 

completed the study. The primary outcome was the acute response to 

treatment in the factor humor as measured by the Visual Analogue Mood 

Scales (Norris, 1971). Additional analyses were done to assess if the acute use 

of methylphenidate is associated with an increase in the anxiety dimension as 

measured by the Visual Analogue Mood Scales.  
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Results: Statistically and clinically significant treatment responses were not 

found. No individual stopped treatment due to adverse events or side effects. 

 

Conclusions: There was no acute beneficial effect of methylphenidate, used as 

an isolated agent, on depressive symptoms in the population studied, given in 

doses of 10mg/day, 15mg/day or 30 mg/day. No significant difference was 

found between placebo and methylphenidate on depressive symptoms. The 

increase in anxiety attributed to methylphenidate was not noticeable or 

measurable.  
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INTRODUCTION 

 

The first amphetamine preparations were synthesized in 1887. However, they 

were only introduced in the market in the mid 1930s as topical agent for nasal 

congestion. The medical professionals started to use them for several 

purposes and symptoms, including depression. Soon the amphetamine 

congeners became popular among athletes, professional truck drivers and the 

population in general, to overcome fatigue, improve alertness or loose weigh. 

World War II gave the greatest impulse to the use and abuse of amphetamines 

by German, Japanese, American and British soldiers. Solely for the American 

troops close to 200 million tablets were issued while they were stationed in 

Britain. In the Korean conflict again enormous quantities were issued to 

American servicemen. In the early 1960s the United States experienced the 

“speed freak” epidemic, analogous to the current outbreak of cocaine abuse.1,2 

 

The consequences of the chronic and abusive use of amphetamines have led 

several governments to restrain or ban the use of amphetamine preparations 

by means of regulations. The Food and Drug Administration (FDA) 

authorization for dextroamphetamine and methylphenidate is to treat attention-

deficit hyperactivity disorder (ADHD) and narcolepsy.2 The British National 

Formulary (BNF) recommends also dextroamphetamine and methylphenidate 

to treat ADHD, but only dextroamphetamine for narcolepsy.3 In Brazil 

amphetamine-like preparations require controlled prescriptions and are only 
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available in governmental controlled dosage and concentration.4 In spite of 

that, they are still abused by individuals with eating disorders and obesity in 

many countries.2 

 

 Therapeutical interest for psychostimulants reappeared in the late 1950s with 

the development and introduction of methylphenidate due to its “paradoxical” 

effect in hyperkinetic children. Methylphenidate is a piperidine structurally 

similar to amphetamine and has much the same pharmacological actions. 

Clinically it is milder in action with its effect being predominant in the Central 

Nervous System rather than in the periphery.1,2,5 

 

The first clinical trials with methylphenidate were performed in depressed 

patients. Satel and Nelson7 reviewed these studies up to 1985 and concluded 

that the results favored placebo against the drug. The methods employed at 

the time these experiments were conducted are difficult to assess and to 

interpret. The first research study was performed in 1958 by Robin and 

Wiseberg8, a double-blind randomized controlled trial with 43 patients with the 

diagnosis of depression. The trial had negative results after four weeks of 

treatment. However, several patients from this study would have another 

diagnosis rather than major depression according with the DSM-IV.6 Also, of 

the 43 patients of the study, 28 received nocturnal prescriptions for sedation, 

which could be meprobamate or chlorpromazine, with are known for its 

sedating properties. 
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Jacobson (1958) performed a single-blind placebo-controlled trial with a 

sample of 54 outpatients between 60 to 70 years of age who were poorly 

motivated to participate in psychotherapy. The study had 2 to 6 months of 

length. The author rated treatment response in ‘marked, moderate and minimal’ 

improvement and concluded that "ritalin is a useful drug as an aid to 

psychotherapy in mild to moderate depressive states." Here also anxious 

patients were medicated concurrently with chlorpromazine.7,9 

 

Rickels (1970) selected a mixed population of 120 mildly depressed outpatients 

who complained of fatigue and apathy: 55 patients from general practice, 26 

private psychiatric patients and 39 psychiatric clinic patients. The trial was 

conducted using parallel groups and the patients were allocated into three 

groups receiving placebo, pemolide or methylphenidate for 4 weeks. The 

diagnostic criteria are not mentioned and the author’s conclusion was that 

methylphenidate and pemolide were superior to placebo in general practice 

and psychiatric clinic outpatients, but no benefit was shown in private 

patients.7 

 

The same author (1972) also conducted a double-blind placebo-controlled trial 

with a sample of 101 general practice patients with mild depression and 

prominent fatigue or apathy (unknown diagnostic criteria). The study lasted 4 

weeks. Patients receiving 30-60 mg/day of methylphenidate reported greater 

improvement in mood and performance compared to the group on placebo. On 

the other hand, physician’s improvement assessment could not discriminate 

between drug group or placebo group.7   
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Mattes (1985) randomized 20 patients with residual ADHD symptoms for a 

double-blind placebo-controlled study lasting 4 weeks. His population came 

from a control group of another clinical trial evaluating methylphenidate in 

adults with residual ADHD. In Mattes’ study patients were not eligible if they 

had a current major depressive episode because they could require 

antidepressive medication. His result was that methylphenidate was equal to 

placebo. Although the methods are described very clearly, the descriptive 

statistics is not presented.7,9  

 

Little (1993) designed a double-blind cross-over clinical trial comparing 

methylphenidate to dextroamphetamine in the treatment of 18 severe 

depressed inpatients according with DSM-III and with a score of 22·8 ± 3·2 in 

the Hamilton Scale for Depression (HAM-D). The acute response was measured 

by a variety of instruments. He reported 60% improvement with each drug. The 

sample of patients was secondarily extracted of a concomitant and larger 

study in which the acute response to dextroamphetamine would be predictive 

of a long term antidepressant effect of trazodone better than 

methylphenidate.10 

 

Many of these authors agree that the evidence of the efficacy of 

psychostimulants in depression is weak. However, uncontrolled studies and 

case reports suggest the effectiveness of methylphenidate with positive 

response rates of 75% or over. The so-called “positive response” conveys 

each author’s criteria.1,7,11 
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Methylphenidate was marketed contemporarily to the tricyclic antidepressants, 

and the former sustained the focus of attention for two decades. The 

“methylphenidate challenge test” was designed and it stated that patients 

responsive to methylphenidate were candidates to use imipramine or 

desipramine, and to the unresponsive individuals it suggested treatment with 

clomipramine.12 The challenge test was abandoned with the advent of the 

selective serotonin re-uptake inhibitors.1  

 

About 50% of the patients with major depression are refractory to one or more 

antidepressants. For these patients it is advocated switching or combination of 

antidepressants, or using other substances as antidepressants adjuncts. 

Among these substances are lithium, L-triiodothyronine (T3) or 

methylphenidate.5 Therefore, methylphenidate has been used as an 

augmenting therapeutic agent to treat refractory depressions for decades, 7,13-18 

also in depression secondary to physical or organic diseases,19-21 and most of 

all in the depressed or ill elderly due to its tolerability. 21-24 The most recent 

usage of this medication are on the recovery of stroke25,26 and to treat fatigue 

in extenuated HIV positive patients.27,28 In each of these cases its effectiveness 

and safety is well determined.5,29 

 

A recent open study (2000) determining the efficacy and safety of 

methylphenidate in 14 DSM-IV depressed bipolar patients with HAM-D scores 

of at least 15, gives rise to new inquiries.30 The outcome  is described as 

“effective and relatively safe in depressed bipolar subjects”. Bipolar 
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depression introduces the question of whether or not to associate 

conventional antidepressant with mood stabilizers at the risk of destabilizing 

mood, from subtle swings to mixed states. 

 

Therefore, the role that methylphenidate has in the treatment of depressive 

symptoms is still to be elucidated by research and clinical evidence. If its 

efficacy in reducing depressive symptomatology is confirmed, the drug may be 

appropriate as a pharmacological intervention in major depression, e.g., in the 

initial phase of antidepressants treatment. 

  

The aim of this study is to evaluate the pharmacological efficacy of the 

psychostimulant methylphenidate in the humor of outpatients bearing major 

depression according with the DSM-IV criteria. Another objective is to verify 

whether the use of methylphenidate is associated with increase in anxiety in 

these patients.  
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MATERIAL AND METHODS 

 

Patients were recruited to participate in a depression study through radio and 

television. The initial evaluation was conducted by the author, and 24 patients 

(3 men and 21 women, average age 41 ± 9) were randomly allocated to one of 

two groups receiving two pharmacological treatments (placebo versus 

methylphenidate).30 The study was approved by the Ethical Committee of the 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brazil. All participants gave informed 

consent. 

 

All individuals between 18 and 59 years of age who had ‘major depression’ 

diagnosed according with the DSM-IV31 criteria, validated by the application of 

Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI Brazilian version 5.0.0),32,33 

underwent quantification of depressive symptoms by the Hamilton Scale for 

Depression - 17 items (HAMD-17).34  A score of 18 or above in the HAM-D-17 

was required. Their electrocardiogram, complete blood count, thyroid stimulant 

hormone, electrolytes, bilirrubins, creatinine, aspartate aminotranferase and 

alanine aminotransferase were required to be within normal limits. It was 

obligatory a negative ß-hCG for all women in reproductive age. 

 

Another eligibility item was that the patients should be devoid of use of any 

antidepressive medication for at least 15 days prior to the onset of the clinical 

trial, as well as benzodiazepines, neuroleptics, beta blockers and 

sympathomimetics for at least 5 days. Patients were excluded if they had the 
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following conditions: illiteracy, blindness, current risk of suicide as well 

current abuse of alcohol and illegal drugs.  

 

After a computer generated randomization, 11 patients received placebo 

treatment and 13 patients methylphenidate treatment (Table 1). The acute 

response to treatment was measured by the Visual Analogue Mood Scales 

(VAMS- Norris, 1971).35,36 The 16 items of the VAMS are stratified in four factors 

(humor, anxiety, physical sedation, mental sedation).37,38 

 

On day one all participants received 5mg of placebo or methylphenidate at 

8AM, 11AM and 3PM (15mg/day). On day two they received 10mg at 8AM, 11AM 

and 3PM (30mg/day). On day three they received 10mg at 8AM (10mg/day). All 

patients completed the study. At the end of the experiment the patients were 

invited to continue traditional antidepressive treatment. The factors of the 

VAMS were measured 6 times: on day one thorough day three at 8AM (before 

medication) and 11AM (along with the second dose of medication). 

 

Statistical analysis was performed by Statistical Package for the Social 

Sciences version 11.0 (SPSS for Windows), and Sigma Plot 2000 software. The 

Paired-Samples t Test procedure was used to compare the means in two 

moments (baseline and endpoint) for the placebo treatment and the medication 

treatment. The Independent-Samples t Test procedure was used to compare 

means between the two groups of treatments at baseline and endpoint.  As 

each patient filled the VAMS six times during the three days of the experiment, 
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the General Linear Model (GLM) was used to analyze different measurements 

of the same factors (Figure 1). 
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RESULTS 

 

 

The groups were homogeneous in age, sex and HAM-D-17 scores. There was a 

high rate of anxiety comorbidities in both groups, as shown in Table 1. 

 

The means in the methylphenidate group, as measured by the Paired-Sample t 

Test, were similar at baseline and at endpoint and the results had no statistical 

significance for humor (p=0.87), anxiety (p=0.41), mental sedation (p=0.02), and 

physical sedation (p=0.52) of the VAMS scales. The same occurred with the 

placebo group: humor (p=0.32), anxiety (p=0.12), mental sedation (p=0.09), and 

physical sedation (p=0.05), as seen in Table 2. 

 

The two groups were analyzed at baseline with the Independent-Samples t 

Test, and it was shown that they did not differ in the factors of humor (p=0.36), 

anxiety (p=0.22), mental sedation (p=0.18), and physical sedation (p=0.49) of 

the VAMS scales. Similarly, at endpoint there were no differences between the 

groups in the factors of humor (p=0.10), anxiety (p=0.18), mental sedation 

(p=0.60), and physical sedation (p=0.15). 
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DISCUSSION 

 

Literature reports and trials about the role of methylphenidate in major 

depression are controversial. Some studies performed up to date had design 

and selection biases. Some studies were with the adjunctive use of other 

medications and others using methylphenidate to augment antidepressants.  

 

This double-blind placebo-controlled clinical trial found no significant 

difference between groups treated with placebo or methylphenidate. 

Methylphenidate did not generate any significant acute effect in the humor of 

the sample studied with doses of 10mg/day, 15mg/day and 30 mg/day. As far as 

we are aware this is the first study in which methylphenidate is evaluated as an 

isolated medication in patients with major depression who were not medicated 

at the time of the trial. There were no adverse events or side effects in 

intervention group. 

 

In spite of what was expected and disagreeing with some data in the medical 

literature,6,7,10 the use of methylphenidate in doses up to 30 mg/day did not 

cause an increase in anxiety. Anxiety was observed similarly in both groups. 

Considering the high rate of comorbidities in this sample of patients (Table 1), 

generalized anxiety disorder (79% of the patients), obsessive-compulsive 

disorder (37%), social phobia (29%) agoraphobia (29%), post-traumatic stress 
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disorder (33%) and panic disorder (13%), the increase in anxiety attributed to 

methylphenidate was not noticeable or measurable.  

 

 
We designed this randomized clinical trial with 24 patients, aware of the 

relatively small sample size, due to the expected difficulties to select a group of 

people bearing major depression according with the DSM IV criteria who met 

strict eligibility criteria, specifically adults devoid of use of antidepressive 

medication for at least 15 days prior to the onset of the study. Consequently 

the results might have been affected by the sample size. 

 

The degree of depression severity in the patients selected for this trial was 

moderate to severe. The effect of methylphenidate on mild depression is still to 

be elucidated. 
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Table 1. Demographic and clinical characteristics of the 24 patients with major 
depression who received methylphenidate or placebo 
               comorbidity   
    sex age HAMDa  N (%)b           
  N M:F Mean ± SD mean ± SD  GAD OCD SF AG PD PTSD
                       
Methylphenidate 13 1:12 38 ± 8 23·6 ± 3  11 (84) 6 (46) 5 (38) 6 (46) 4 (30) 4 (30)
                       

Placebo 11 2:9 43 ± 9 23·6 ± 4  8 (72) 3 (27) 2 (18) 2 (18) 2 (18) 4 (36)

                       

 Total 24 3:21 41 ± 0 23·6 ± 4  19 (79) 9 (37) 7 (29) 8 (33) 6 (25) 8 (33)
                       
Abbreviations: GAD = generalized anxiety disorder; OCD = obsessive-compulsive disorder; SP = social phobia;       
AG = agoraphobia;  PD = panic disorder;  PTSD = post-traumatic stress disorder 
a = Hamilton rating scale for depression, 17 items            
b = Approximate percent              
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 39



 

 

 

 

 

Table 2. VAMS factors at baseline and endpoint  
  baseline Endpoint     
  mean ± SD mean ± SD p CI 95% 
Methylphenidate       
          
Anxiety 63·33 ± 16·81 58·25 ± 20·79 0·41 -7·98 — 18·13 
Physical sedation 58·25 ± 15·08 55·59 ± 15·85 0·52 -6·23 — 11·55 
Mental sedation 61·00 ± 19·97 50·65 ± 16·17 0·02 1·18 — 18·87 
Humor 54·88 ± 14·69 54·38 ± 14·87 0·87 -6·53 — 7·52 
         
Placebo         
          
Anxiety 55·30 ± 14·26 46·75 ± 19·62 0·12 -2·72 — 19·81 
Physical sedation 53·83 ± 17·21 44.06 ± 22·38 0·05 -0·45 — 19·98 
Mental Sedation 49·18 ± 22·15 36·30 ± 19·71 0·09 -2·92 — 28·66 
Humor 48·27 ± 20·23 42·00 ± 20·82 0·32 -7·20 — 19·74 
          

Abbreviation: VAMS = Visual Analogue Mood Scales 
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Figure 1. The measures of the factors anxiety, physical sedation, mental
sedation, and humor of the VAMS (Visual Analogue Mood Scales) were taken at
8 AM (before medication) and 11 AM (under medication effect) on days 1, 2 and
3 of the experiment. The statistical significance of Time x Group were tested
using a repeated measures analysis of variances. 
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RESUMO 

 

Objetivo: há décadas, pesquisadores têm tentado demonstrar se o 

metilfenidato, uma droga estimulante do sistema nervoso central, é eficaz ou 

não em transtornos depressivos, seja como um agente antidepressivo ou 

como medicação para o alívio dos sintomas depressivos. Revisamos a 

literatura de ensaios controlados e constatamos que os estudos têm um peso 

metodológico insuficiente. O quanto o metilfenidato é capaz de aliviar os 

sintomas de depressão está por ser esclarecido. Investigamos através de um 

ensaio clínico duplo-cego controlado com placebo se os sintomas depressivos 

seriam suprimidos ou reduzidos pelo uso agudo de metilfenidato 

isoladamente. 

 

Métodos: um grupo de 24 pacientes com diagnóstico de Depressão Maior 

conforme os critérios do DSM-IV e com escores de 23,6 ± 4 na Escala de 

Avaliação de Depressão de Hamilton – 17 itens (HAM-D-17), foi 

randomicamente alocado para receber metilfenidato ou placebo por 3 dias. A 

média de idade foi de 41 anos e todos estavam sem usar antidepressivos há no 

mínimo 15 dias.  Todos os pacientes completaram o estudo. O desfecho foi a 

resposta aguda ao tratamento nos fatores humor, ansiedade, sedação física e 

sedação mental, medidos pela Escala Analógica de Humor (Visual Analogue 

Mood Scales, Norris, 1971). 
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Resultados: não foram constatadas respostas clínica e estatisticamente 

significativas. Nenhum paciente abandonou o tratamento devido a eventos 

adversos ou efeitos colaterais. 

 

Conclusões: o metilfenidato usado isoladamente não apresentou efeito agudo 

benéfico nos sintomas depressivos na população em estudo, nas doses de 

10mg/dia, 15mg/dia e 30mg/dia. Nenhuma diferença significativa foi encontrada 

entre placebo e metilfenidato nos sintomas depressivos. 

 

 

 
 
Descritores: 
Depressão Maior – Metilfenidato – Estimulantes do Sistema Nervoso 
Central – Escala Analógica de Humor 
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INTRODUÇÃO 

 

Os primeiros preparados anfetamínicos foram sintetizados em 1887. As 

formulações comerciais começaram a ser introduzidas em meados dos anos 

30, como inalantes para congestão nasal. O uso se tornou popular entre os 

atletas, motoristas profissionais e a população em geral, para manter o estado 

de alerta e suportar a fadiga. Rapidamente passaram a ser usados 

indiscriminadamente para muitas síndromes e sintomas, inclusive 

depressivos. A II Guerra Mundial deu imenso ímpeto ao uso e abuso das 

anfetaminas por soldados alemães, japoneses, americanos e ingleses, 

fornecida pelo alto comando dessas tropas para que suportassem a fadiga. 

Somente para as tropas americanas estacionadas na Inglaterra, foram 

despachados 200 milhões de comprimidos. Durante a guerra da Coréia 

grandes quantidades de anfetaminas foram de novo entregues aos soldados 

americanos. Nos anos 60, os Estados Unidos estavam numa epidemia “speed 

freak”, não muito diferente da atual epidemia de cocaína.1,2  

 

As conseqüências do uso crônico e abusivo de anfetaminas têm levado muitos 

governos a restringir e até mesmo proibir o uso de derivados anfetamínicos 

através de regulamentações. O Federal Drug Administration (FDA) autoriza o 

emprego de dextroanfetamina e de metilfenidato para o Transtorno de Déficit 

de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e para narcolepsia.2 Já o British National 

Formulary (BNF) recomenda o uso de dextroanfetamina e metilfenidato para 

TDAH, mas somente a dextroanfetamina para narcolepsia.3 Em nosso meio, 
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essas medicações e outros derivados anfetamínicos são liberados sob receita 

controlada e somente em concentrações especiais.4 Ainda assim têm sido 

usadas e abusadas para o controle de peso em indivíduos com transtornos 

alimentares ou obesidade, em muitos países.2 

 

No final da década de 50, ressurgiu o interesse terapêutico pelos 

psicoestimulantes com a introdução do metilfenidato e sua resposta 

“paradoxal” em crianças hipercinéticas. O metilfenidato é uma piperidina que 

age de maneira farmacológica similar e é estruturalmente relacionada às 

anfetaminas. Tem uma atividade estimulante mais proeminente no SNC do que 

periférico.1,2,5  

 

Os primeiros ensaios clínicos com o metilfenidato foram em pacientes 

deprimidos. Satel e Nelson7 revisaram estes estudos até 1985 e concluíram 

que os resultados favorecem o placebo ante a droga. Os experimentos 

descritos são difíceis de interpretar pela metodologia da época. No primeiro 

deles, Robin e Wiseberg (1958)8 randomizaram duplo cego 43 pacientes com 

diagnóstico de depressão. O experimento durou 4 semanas de tratamento e 

concluiu não haver benefício no uso de metilfenidato. Muitos pacientes 

descritos neste estudo teriam um diagnóstico diferente de depressão maior, 

segundo o DSM-IV.6 Na mostra, 28 dos 43 pacientes recebiam sedação 

noturna, que pela época supõe-se ser meprobamato ou clorpromazina, com 

suas conhecidas propriedades sedativas e meia-vida longa. 
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 Jacobson (1958) fez um estudo simples-cego controlado com placebo com 

uma amostra de 54 pacientes ambulatoriais entre 60 e 70 anos que estavam 

pouco motivados para psicoterapia, com duração de 2 a 6 meses. O 

pesquisador classificou a resposta ao tratamento como ‘marcante, moderada e 

mínima’ e concluiu: “ritalin® é uma droga útil e um auxílio na psicoterapia de 

estados depressivos leves a moderados.” Aqui também os pacientes com 

ansiedade eram medicados com clorpromazina.7,9  

 

Rickels (1970) selecionou uma população mista de 120 pacientes ambulatoriais 

com depressão leve e queixas de fadiga e apatia: 55 pacientes de clínica geral, 

26 pacientes de clínica psiquiátrica privada e 39 pacientes de psiquiatria 

clínica. O ensaio foi conduzido usando grupos em paralelo e os pacientes 

foram alocados para os grupos recebendo metilfenidato, pemolide ou placebo 

durante 4 semanas. Não menciona os critérios diagnósticos e conclui que o 

metilfenidato e o pemolide são superiores ao placebo em pacientes de clínica 

geral e nos pacientes de psiquiatria clínica, mas não nos pacientes 

psiquiátricos privados.7  

 

Esse mesmo autor fez novo ensaio clínico duplo-cego (1972) com 101 

pacientes ambulatoriais com depressão leve (critérios diagnósticos não 

citados). O experimento durou 4 semanas. Pacientes recebendo de 30-

60mg/dia de metilfenidato relataram uma melhora acentuada, se comparados 

com o grupo placebo. Conclui que a droga foi melhor que o placebo na 

avaliação dos pacientes, embora a avaliação médica não tenha sido capaz de 

distinguir efeito entre os pacientes que receberam droga ou placebo.7  

 48



 

Mattes (1985) randomizou 20 pacientes para um ensaio duplo-cego seqüencial, 

usando metilfenidato ou placebo, com duração de 4 semanas. Conclui não 

haver diferença entre droga e placebo. Apesar da descrição clara dos métodos, 

não apresenta a estatística descritiva em que baseou sua conclusão. 

Portadores de episódio depressivo maior atual foram excluídos pela 

possibilidade de requererem medicação antidepressiva. Estes 20 pacientes 

faziam parte de um grupo-controle de adultos com sintomas residuais de 

TDAH de um outro experimento envolvendo metilfenidato.7,9  

 

Little (1993) fez um ensaio clínico duplo-cego seqüencial com um grupo de 18 

pacientes internados e gravemente deprimidos conforme o DSM-III e com 

escores de 22,8 ± 3,2 na escala HAM-D. Os pacientes usaram metilfenidato e 

dextroanfetamina em dias consecutivos e a resposta aguda avaliada por uma 

variedade de instrumentos. Conclui que 60% dos pacientes ficaram melhores 

dos sintomas depressivos com qualquer das drogas. Os pacientes eram 

oriundos de um outro estudo concomitante cuja hipótese era que a resposta 

aguda à dextroanfetamina seria preditiva de efeito antidepressivo prolongado 

da trazodona, melhor que a do metilfenidato.10  

 

Alguns dentre esses autores comentam que a evidência da eficácia dos 

psicoestimulantes na depressão é fraca. Entretanto, a literatura não controlada 

e relato de casos sugerem a efetividade do metilfenidato, com taxas de 

resposta positiva em 75% ou mais. A chamada resposta “positiva” é definida 

conforme o critério de cada autor.1,7,11  
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O metilfenidato foi lançado contemporaneamente aos antidepressivos 

tricíclicos e essas drogas foram o foco de atenção por duas décadas. Surgiu o 

“teste de desafio ao metilfenidato”, no qual se postulava que os pacientes 

responsivos ao metilfenidato eram candidatos ao uso de imipramina ou 

desipramina, e os não responsivos, ao uso da clomipramina.12 O teste foi 

abandonado com o advento dos antidepressivos inibidores seletivos da 

recaptação da serotonina.1  

 

Cerca de 50% dos pacientes com depressão maior são refratários ou não 

responsivos a um ou mais antidepressivos. Para esses pacientes tem-se 

preconizado trocar antidepressivos, combiná-los, ou usar outras substâncias 

no intuito de potencializá-los, como o lítio, tireotoxina, ou metilfenidato.5 O 

metilfenidato vem sendo usado como coadjuvante no tratamento das 

depressões primárias refratárias há décadas,7,13-18 em depressões secundárias 

à doença física19-21 e principalmente em idosos, pela sua tolerância.21-24 Os 

usos mais recentes são na recuperação após acidente vascular cerebral25,26 e 

em pacientes HIV positivos extenuados.27,28 Em todos os casos, sua 

efetividade e segurança estão determinadas. 5,29  

 

Um estudo aberto recente (2000), determinando a eficácia e segurança do 

metilfenidato em pacientes bipolares com escores de pelo menos 15 na escala 

de Hamilton para depressão, abre espaço para novas ponderações.30 O 

desfecho é descrito como sendo a droga “efetiva e relativamente segura em 

pacientes com depressão bipolar”. A depressão bipolar apresenta a questão 
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do uso de antidepressivos convencionais associados aos estabilizadores do 

humor, associação essa com potencial de desestabilizar o humor, desde 

maneiras muito sutis até quadros mistos.  

 
Assim, persistem dúvidas sobre o papel do metilfenidato no tratamento dos 

sintomas depressivos, a serem esclarecidas pelas evidências da pesquisa e da 

clínica. Se comprovados seus efeitos na redução aguda da sintomatologia 

depressiva, a droga pode ser uma intervenção farmacológica adequada na 

depressão maior, principalmente na fase inicial do tratamento com 

antidepressivos. 

 

O objetivo do presente estudo é avaliar a eficácia do psicoestimulante 

metilfenidato na sintomatologia de humor em pacientes ambulatoriais com 

depressão maior conforme os critérios do DSM-IV. Um segundo objetivo é 

verificar se o uso de metilfenidato está associado a aumento da ansiedade 

nesses pacientes. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

 
Os pacientes foram voluntariamente recrutados através de anúncio na rádio e 

televisão. A avaliação inicial foi realizada pelo autor e 24 pacientes (3 homens 

e 21 mulheres, com idade média de 41 ± 9 anos) foram randomicamente 

alocados a um de dois grupos, recebendo tratamento farmacológico com 

placebo ou metilfenidato.31 O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre e todos os pacientes deram seu 

consentimento informado assinado. 

 

Indivíduos com idade entre 18 e 59 anos e com diagnóstico de ‘depressão 

maior’, conforme os critérios do DSM-IV6 e confirmado pela aplicação da MINI  

International Neuropsychiatric Interview (MINI Brazilian version 5.0.0),32,33 

tiveram seus sintomas quantificados pela Escala de Avaliação de Depressão 

de Hamilton – 17 itens (HAM-D-17).34 Uma pontuação de 18 ou mais na HAMD-

17 foi necessária para inclusão no estudo. Além de exames laboratoriais 

dentro da normalidade (hemograma completo, TSH, eletrólitos, bilirrubinas, 

creatinina, TGO e TGP), também foi solicitado um ECG. A todas as mulheres 

em idade fértil foi solicitado um ß-hCG, o qual deveria estar negativo para 

inclusão no estudo. 

Outro critério de elegibilidade era estar sem o uso de antidepressivos há pelo 

menos 15 dias, além de benzodiazepínicos, neurolépticos, betabloqueadores 
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ou simpatomiméticos no mínimo há cinco dias. Pacientes foram excluídos por 

apresentarem cegueira, analfabetismo ou risco de suicídio atual, bem como 

abuso de álcool ou uso de drogas ilícitas. 

Através de randomização gerada por computador, 11 pacientes foram tratados 

com placebo e 13 pacientes foram tratados com metilfenidato (Tabela 1). A 

resposta aguda ao tratamento foi mensurada pela Escala Analógica de Humor 

(EAH).35,36 Os 16 itens da EAH são estratificados em quatro fatores: ansiedade, 

sedação física, sedação mental, e humor.37,38 

No primeiro dia todos os participantes receberam 5mg de placebo ou droga 

ativa, nos horários 08 horas, 11 horas, e 15 horas (15mg/dia). No segundo dia 

receberam 10 mg nos horários 08 horas, 11 horas, e 15 horas (30mg/dia). No 

terceiro dia receberam 10mg às 8 horas (10mg/dia). Todos os pacientes 

completaram o estudo. Ao final do ensaio clínico foram convidados a 

continuar o tratamento convencional para depressão maior. Os fatores da EAH 

foram medidos em 6 ocasiões: do primeiro ao terceiro dia, às 08 horas (antes 

da medicação) e às 11 horas (junto com a segunda dose de medicação). 

A análise estatística foi realizada com o Statistical Package for the Social 

Sciences versão 11.0 (SPSS for Windows). Os gráficos foram preparados com 

o Sigma Plot 2000. Foi usado o teste t pareado para comparar os fatores da 

EAH em dois momentos (baseline e endpoint) em cada grupo. O teste t para 

amostras independentes foi utilizado para comparar as médias entre os dois 

grupos de tratamentos, no início e no fim do experimento (baseline e end-

point). Como os pacientes preencheram a EAH por seis vezes durante os três 
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dias do experimento, o teste general linear model (GLM) foi usado para 

analisar as diferentes medidas repetidas do mesmo fator (Figura 1). 
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RESULTADOS 

 

Os grupos foram homogêneos em idade, sexo e pontuação na escala HAM-D-

17. Houve uma alta taxa de comorbidades de ansiedade nos dois grupos, 

como visto na Tabela 1. 

 

As médias dos fatores da EAH avaliadas pelo teste t para amostras pareadas 

do grupo metilfenidato, foram similares no início (baseline) e no fim do 

experimento (endpoint) e sem significância estatística para humor (p=0,87), 

ansiedade (p=0,41), sedação mental (p=0,02), e sedação física (p=0,52); o 

mesmo aconteceu com o grupo placebo: humor (p=0,32), ansiedade (p=0,12), 

sedação mental (p=0,09), e sedação física (p=0.05)  (Tabela 2). 

 

O teste t para amostras independentes foi aplicado aos dados do início do 

estudo (baseline) dos dois grupos de tratamento e verificou-se que não 

diferiram entre si nos fatores da EAH de humor (p=0.36), ansiedade (p=0.22), 

sedação mental (p=0.18), e sedação física (p=0.49). No final do estudo (end-

point) também não houve diferença entre os grupos quanto aos fatores humor 

(p=0.10), ansiedade (p=0.18), sedação mental (p=0.6), e sedação física (p=0.15).  
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Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos, em 

qualquer das variáveis, considerando a análise GLM de medidas repetidas 

(Figura 1).  
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DISCUSSÃO 

 

Os relatos da literatura e os experimentos sobre o papel do metilfenidato na 

depressão maior são controversos. Alguns estudos feitos até a data atual têm 

vieses de seleção ou de delineamento, e em muitos a droga foi usada 

conjuntamente com outras medicações ou como coadjuvante potencializador 

de antidepressivos. Esse ensaio clínico randomizado duplo-cego não 

encontrou diferença significativa entre os grupos tratados com placebo ou 

com metilfenidato. Nenhuma das intervenções melhorou o desfecho do 

experimento. O metilfenidato não teve nenhum efeito agudo significativo no 

humor da amostra estudada nas doses de 10mg/dia, 15mg/dia e 30mg/dia. No 

nosso conhecimento, esse é o primeiro relato onde o metilfenidato é avaliado 

isoladamente em um ensaio clínico randomizado em pacientes portadores de 

depressão maior e que não estavam medicados na época do estudo. Não 

houve eventos incomuns nem efeitos colaterais no grupo medicação ativa. 

 

Ao contrário do esperado e discordante de alguns dados da literatura,7,9,11 o 

uso de metilfenidato, em doses até 30mg/dia, não provocou aumento da 

ansiedade nos pacientes. A ansiedade manteve-se semelhante nos dois 

grupos. Considerando-se a taxa elevada de comorbidade nesta amostra de 

pacientes (Tabela 1), transtorno de ansiedade generalizada (79% dos 

pacientes), transtorno obsessivo-compulsivo (37%), fobia social (29%), 

agorafobia (33%), transtorno de estresse pós-traumático (33%), transtorno do 
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pânico (25% dos pacientes); o efeito ansiogênico atribuído ao metilfenidato 

não foi perceptível nem mensurável.  

 

Desenharmos esse ensaio clínico randomizado com 24 pacientes, cientes de 

ser uma amostra relativamente pequena, devido às dificuldades esperadas 

para a seleção de um grupo de pessoas portadoras de depressão maior 

conforme o DSM-IV, e que se enquadrassem em critérios rígidos de 

elegibilidade, por exemplo, estar sem o uso de antidepressivos há pelo menos 

15 dias. Em conseqüência, os resultados podem ter sido afetados pelo 

tamanho da amostra.  

 

O grau de depressão nos pacientes selecionados para este experimento foi de 

moderado a severo. O efeito do metilfenidato na depressão leve ainda 

necessita ser elucidado. 
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Tabela 1. Características demográficas e clínicas de 24 pacientes com depressão 
maior que receberam metilfenidato ou placebo 
               COMORBIDADES   
    sexo idade HAMDa  N (%)b           
  N M:F média ± DP média ± DP  TAG TOC FS AG TP TEPT
                       
Metilfenidato 13 1:12 38 ± 8 23,6 ± 3  11 (84) 6 (46) 5 (38) 6 (46) 4 (30) 4 (30)

                       

  Placebo 11 2:9 43 ± 9 23,6 ± 4  8 (72) 3 (27) 2 (18) 2 (18) 2 (18) 4 (36)

                       

  Total 24 3:21 41 ± 0 23,6 ± 4  19 (79) 9 (37) 7 (29) 8 (33) 6 (25) 8 (33)
                       
Abreviaturas:TAG = transtorno de ansiedade generalizada; TOC = transtorno obsessivo-compulsivo; FS= fobia social; AG = 
agorafobia; TP = transtorno do pânico; TEPT = transtorno de estresse pós-traumático 
a = Escala de avaliação de depressão de Hamilton - 17 itens           
b = percentagens arredondadas              
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Tabela 2. Fatores da EAH no início (baseline) e final (endpoint) do ensaio clínico    
  baseline endpoint     
  média ± DP média ± DP p IC 95% 
Metilfenidato        
          
Ansiedade 63,33 ± 16,81 58,25 ± 20,79 0,41 -7,98 — 18,13 
Sedação Física 58,25 ± 15,08 55,59 ± 15,85 0,52 -6,23 — 11,55 
Sedação Mental 61,00 ± 19,97 50,65 ± 16,17 0,02 1,18 — 18,87 
Humor 54,88 ± 14,69 54,38 ± 14,87 0,87 -6,53 — 7,52 
          
Placebo         
          
Ansiedade 55,30 ± 14,26 46,75 ± 19,62 0,12 -2,72 — 19,81 
Sedação Física 53,83 ± 17,21 44.06 ± 22,38 0,05 -0,45 — 19,98 
Sedação Mental 49,18 ± 22,15 36,30 ± 19,71 0,09 -2,92 — 28,66 
Humor 48,27 ± 20,23 42,00 ± 20,82 0,32 -7,20 — 19,74 
          
 Abreviatura: EAH = Escala Analógica de Humor     
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____________________________________________________________________ 
 

 

 

Figura 1. As medidas dos fatores ansiedade, sedação física, sedação mental, e
humor da VAMS (Visual Analogue Mood Scales) foram tomadas às 8 horas (antes
da medicação) e 11 horas (sob efeito de medicação) nos dias 1, 2 e 3 do ensaio
clínico. A significância estatística da interação grupo x tempo foi aferida através da
análise de variância de medidas repetidas. 
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ESCALA ANALÓGICA DE HUMOR 
Visual Analogue Mood Scale (Norris, 1971) – versão traduzida por Zuardi e Karniol (1981) 

 

ESTADO PSÍQUICO ATUAL 
Instruções: Avalie como você se sente agora em relação aos itens abaixo. Considere cada linha 
como representando a gama completa de cada dimensão, isto é, as extremidades indicam o máximo 
de cada condição. Marque claramente cada linha com um traço vertical.  
 
 
 
Alerta 
 
 

___________________________________________________ Sonolento 

Calmo 
 
 

___________________________________________________ 
 

Agitado 

Forte 
 
 

___________________________________________________ Fraco 

Confuso 
 
 

___________________________________________________ Com idéias claras 

Ágil 
 
 

___________________________________________________ Desajeitado 

Apático 
 
 

___________________________________________________ Dinâmico 

Satisfeito 
 
 

___________________________________________________ Insatisfeito 

Preocupado 
 
 

___________________________________________________ Tranqüilo 

Raciocínio difícil 
 
 

___________________________________________________ Perspicaz 

Tenso 
 
 

___________________________________________________ Relaxado 

Atento 
 
 

___________________________________________________ Distraído 

Incompetente 
 
 

___________________________________________________ Competente 

Alegre 
 
 

___________________________________________________ Triste 

Hostil 
 
 

___________________________________________________ Amistoso 

Interessado 
 
 

___________________________________________________ Desinteressado 

Retraído ___________________________________________________ Sociável 
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   MANUAL PARA APLICAÇÃO DA EAH 
 
 
1°)  explicar o propósito da escala: que mede o estado atual da pessoa, 
em relação ao tratamento (remédio) 
 
2°) explicar que a mesma escala vai ser aplicada várias vezes 
 
3°) ler,  p-a-u-s-a-d-a-m-e-n-t-e,  as instruções 
 
4°) desenhar uma linha (dizer que tem 10 centímetros)  
 
 Alegre _________________________Triste 
 
  Dizer que não é escolher alegre ou triste 
  Dizer que não é marcar nas extremidades 
  Que as extremidades da linha é o máximo, o mais intenso 
na vida 
  Que o meio da linha é o habitual, normal (explicar que é o 
normal sem depressão ou normal sem fadiga) e fazer uma marca no 
meio da linha. 
 
5°) pedir ao paciente que marque na linha o estado atual 
 
 Alegre ______________|_____________ Triste 
 
 
Na próxima folha palavras padronizadas (em vermelho) que poderão ser 
usadas como sinônimos das situações nos extremos de cada escala. 
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              ESCALA ANALÓGICA DE HUMOR 
Visual Analogue Mood Scale (Norris, 1971) – versão traduzida por Zuardi e Karniol (1981) 

ESTADO PSÍQUICO ATUAL (DESTE MOMENTO) 
Instruções: Avalie como você se sente agora em relação aos itens abaixo. Considere cada linha 
como representando a gama completa de cada dimensão, isto é, as extremidades indicam o máximo 
de cada condição. Marque claramente cada linha com um traço vertical.  
Alerta 
acordado 
 

__________________________________________________ Sonolento 

Calmo 
 
 

__________________________________________________ 
 

Agitado 
inquieto 

Forte 
 
 

__________________________________________________ Fraco 

Confuso atrapa- 
lhado das idéias 
 

__________________________________________________ Com idéias claras 

Ágil  quando 
consegue fazer 
como queria 

__________________________________________________ Desajeitado qdo.    
não consegue 
fazer como queria 

Apático 
sem energia 
 

__________________________________________________ Dinâmico 
ativo 

Satisfeito 
 
 

__________________________________________________ Insatisfeito 

Preocupado 
 
 

__________________________________________________ Tranqüilo 

Raciocínio difícil 
 
 

__________________________________________________ Perspicaz 
observador 

Tenso músculos 
contraídos 
 

__________________________________________________ Relaxado múscu- 
los relaxados 

Atento que com- 
segue prestar 
atenção 

__________________________________________________ Distraído que não 
consegue prestar  
atenção 

Incompetente 
que não 
consegue fazer 
certo o que 
deveria 

__________________________________________________ Competente  
Quando consegue 
fazer certo o que 
deveria 

Alegre 
 
 

__________________________________________________ Triste 

Hostil 
agressivo 
 

__________________________________________________ Amistoso 
amigável 

Interessado 
 
 

__________________________________________________ Desinteressado 

Retraído não  
querendo gente 
por perto 

__________________________________________________ Sociável querendo
gente por perto 

NOME:    não esquecer                DATA:  não esquecer 
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Escala de Avaliação de Depressão de Hamilton 

Moreno, R. A., Moreno, D.H., Escalas de avaliação para depressão de Hamilton (HAM-D) e 
Montgomery-Asberg (MADRS). Rev Psiq Clínica. 1988 Out;25(5):76-84 

Nome do paciente:  

______________________________________________________ 

Entrevistador:___________________________________________ 

Data: ____/____/____ 

Gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre a última semana. Como 
você tem se sentido desde a última (dia da semana)? Se paciente 
ambulatorial: Você tem trabalhado? Se não: Especifique por que não? 

1. Como tem estado seu humor na última semana? 
Você tem se sentido para baixo ou deprimido? 
Triste? Sem esperança? 
Na última semana, com que freqüência você se sentiu (utilize a palavra 
referida pelo paciente)? Todos os dias? O dia inteiro? 
Você tem chorado? 

Humor depressivo (tristeza, desesperança, desamparo, inutilidade) 

0- ausente 
1- sentimentos relatados somente se perguntados 
2- sentimentos relatados espontaneamente, com palavras 
3- comunica os sentimentos não com palavras, mas com expressão facial, postura, voz e 
tendência ao choro 
4- o paciente comunica quase que exclusivamente esses sentimentos, tanto em seu relato 
verbal como na comunicação não-verbal 

Se pontuar de 1 a 4, pergunte: Há quanto tempo você tem se sentido 
desta maneira? 

 

2. Você tem se sentido especialmente autocrítico nesta última semana, 
sentindo que fez coisas erradas ou decepcionou outras pessoas? 
SE SIM: quais foram esses pensamentos? 
Você tem se sentido culpado em relação a coisas que fez ou não fez? 
Você tem pensado que, de alguma forma, você é responsável pela sua 
depressão? 
Você sente que está sendo punido ficando doente? 
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Sentimentos de culpa: 

0- ausente  
1- auto-recriminação, acha que decepcionou outras pessoas 
2- idéias de culpa ou ruminações de erros ou ações pecaminosas (más) no passado 
3- paciente acha que a doença atual é uma punição (castigo). Delírio de culpa 
4- ouve vozes que o acusam ou denunciam e/ou tem alucinações visuais ameaçadoras  

 

3. Nessa última semana, você teve pensamentos de que não vale a 
pena viver ou que você estaria melhor morto? Ou pensamentos de se 
machucar ou até de se matar? 

SE SIM: o que você tem pensado sobre isso? Você já se machucou? 

Suicídio: 

0- ausente 
1- acha que não vale a pena viver 
2- deseja estar morto ou pensa em uma possível morte para si 
3- idéias ou atitudes suicidas  
4- tentativas de suicídio 

 
 

4. Como tem sido seu sono na última semana? 
Você teve alguma dificuldade em iniciar o sono? Após se deitar, quanto 
tempo leva para conseguir dormir? 
Em quantas noites nesta última semana você teve problemas para 
iniciar o sono? 

Insônia inicial: 

0- sem dificuldades para iniciar o sono  
1- queixa de dificuldade ocasional para iniciar o sono, ou seja, mais que meia hora 
2- queixa de dificuldade para iniciar o sono todas as noites 

 
 

5. Durante essa última semana, você tem acordado no meio da noite? 
SE SIM: você sai da cama? O que você faz? Somente vai ao banheiro?  
Quando volta para a cama, você volta a dormir logo? 
Você sente que seu sono é agitado ou perturbado em algumas noites? 

Insônia intermediária: 
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0- sem dificuldade 
1- queixa de agitação e perturbação durante a noite 
2- acorda durante a noite – qualquer saída da cama (exceto por motivos de necessidade 
fisiológica) 

 
 

6. A que horas você tem acordado pela manhã na última semana? 
Se cedo: acorda com despertador ou sozinho? A que horas você 
normalmente acordava (ou seja, antes de ficar deprimido)? 

Insônia tardia: 

0- sem dificuldade 
1- acorda durante a madrugada, mas volta a dormir  
2- não consegue voltar a dormir se levantar da cama durante a noite 

 
 

7. Como você tem passado seu tempo na última semana (quando não 
está no trabalho)? 
Você se sente interessado em fazer (essas atividades) ou você tem de 
se forçar? 
Você parou de fazer atividades que costumava fazer? SE SIM: Por quê? 
Há alguma coisa que você aguarda ansiosamente? 
(no seguimento): Seu interesse voltou ao normal? 

Trabalho e atividades: 

0- sem dificuldades 
1- pensamentos e sentimentos de incapacidade, fadiga ou fraqueza, relacionados a 
atividades, trabalho ou passatempos 
2- perda de interesse em atividades, passatempos ou trabalho, quer relatado diretamente 
pelo paciente, quer indiretamente por desatenção, indecisão ou vacilação (sente que precisa 
se esforçar para o trabalho ou outras atividades). 
3- diminuição no tempo gasto em atividades ou queda de produtividade. No hospital, o 
paciente ocupa-se por menos de três horas por dia em atividades (trabalho hospitalar ou 
passatempos) com exceção das tarefas rotineiras da enfermaria 
4- parou de trabalhar devido à doença atual. No hospital, sem atividades, com exceção das 
tarefas rotineiras da enfermaria, ou se não consegue realizá-las sem ajuda 

 
 

8. Avaliação baseada na observação durante a entrevista: 

Retardo (lentificação do pensamento e da fala, dificuldade de 
concentração, diminuição da atividade motora): 
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0 pensamentos e fala normais 
1 lentificação discreta à entrevista 
2 lentificação óbvia durante à entrevista 
3 entrevista difícil 
4 estupor completo 

 
 

9. Avaliação baseada na observação durante a entrevista: 

Agitação: 

0 nenhuma 
1 inquietação 
2 mexe as mãos, cabelos etc. 
3 movimenta-se bastante, não consegue permanecer sentado durante a entrevista 
4 retorce as mãos, rói as unhas, puxa os cabelos, morde os lábios 

 
 

10. Você tem se sentido especialmente tenso ou irritado nesta última 
semana? 
Você tem estado preocupado com coisas pouco importantes com as 
quais normalmente não se preocuparia? SE SIM: Como com o quê, por 
exemplo? 

Ansiedade psíquica: 

0 sem dificuldade 
1 tensão e irritabilidade subjetivas 
2 preocupa-se com trivialidades 
3 atitude apreensiva aparente no rosto ou na fala 
4 paciente expressa medo sem ser perguntado 

 

11. Na última semana, você sofreu de alguns dos seguintes sintomas 
físicos? 
Leia a lista, parando após cada sintoma para resposta. 

O quanto esses sintomas o incomodaram na última semana? Quão 
intensos foram? Quanto tempo ou com que freqüência os teve? 

Nota: não considerar se claramente relacionados à medicação (por 
exemplo, boca seca e imipramina) 

Ansiedade - somática: 
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Concomitantes fisiológicos da ansiedade, como: 
GI: boca seca, flatulência, indigestão, diarréias, cólicas, eructações 
CV: palpitação, cefaléias 
Respiratórios: hiperventilação, suspiros 
Ter de urinar freqüentemente 
Sudorese 

0 ausente 
1 duvidoso ou trivial: sintomas menores, relatados quando questionados 
2 leve: paciente descreve espontaneamente os sintomas, que não são acentuados ou 
incapacitantes  
3 moderado: mais do que 2 sintomas e com maior freqüência. São acompanhados de 
estresse subjetivo e prejudica o funcionamento normal 
4 grave: numerosos sintomas, persistentes e incapacitantes na maior parte do tempo, ou 
ataques de pânico quase diariamente 

 
 

12. Como tem estado seu apetite nesta última semana? Como se 
compara ao seu apetite habitual? 
Você tem tido que se força a comer? 
As outras pessoas têm insistir para você comer? 

Sintomas gastrointestinais – somáticos: 

0 nenhum 
1 perda de apetite, mas come sem necessidade de insistência 
2 dificuldade para comer se não insistirem 

 
 

13. Como tem estado sua "energia" nesta última semana? 
Você se sente cansado o tempo todo? 
Nesta última semana, você teve dor nas costas, dor de cabeça ou dor 
muscular? 
Nesta última semana, você tem sentido um peso nos membros, nas 
costas ou na cabeça? 

Sintomas somáticos gerais: 

0 nenhum 
1 peso em membros, costas ou cabeça; dor nas costas, na cabeça ou nos músculos. Perda 
de energia e fatigabilidade 
2 qualquer sintoma bem caracterizado e nítido 
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14. Como tem estado seu interesse por sexo nesta semana? Não estou 
lhe perguntando sobre seu desempenho, mas sobre seu interesse por 
sexo - o quanto você tem pensado nisso? 
Houve alguma mudança em seu interesse por sexo (em relação à época 
em que você não estava deprimido)? 
Isso é algo em que você tem pensado muito? Se não: isso é pouco 
habitual para você? 

Sintomas Genitais – (como perda de libido, distúrbios menstruais): 

0 ausentes 
1 leves ou infreqüentes: perda de libido, desempenho sexual prejudicado 
2 óbvio e graves: perda completa do interesse sexual 

 

15. Na última semana, o quanto seus pensamentos têm focalizado na 
sua saúde física ou no funcionamento de seu corpo (comparado ao seu 
pensamento habitual) 
Você se queixa muito de sintomas físicos? 
Você tem-se deparado com situações em que você pede ajuda para 
fazer coisas que poderia fazer sozinho? 
SE SIM: Como o quê, por exemplo? Com que freqüência isso tem 
ocorrido? 

Hipocondria: 

0 ausente 
1 auto-observação aumentada (com relação ao corpo) 
2 preocupação com a saúde 
3 queixas freqüentes, pedidos de ajuda etc. 
4 delírios hipocondríacos 

 
 

16. Você perdeu algum peso desde que essa (DEPRESSÃO) começou? 
SE SIM: Quanto? 
SE INCERTO: Você acha que suas roupas estão mais folgadas? 
No Seguimento: Você voltou a ganhar peso? 

Perda de Peso (desde o início da doença ou da última avaliação) 

0 sem perda de peso ou perda de peso NÃO causada pela doença atual 
1 perda de peso provavelmente causada pela doença atual. Perda de menos de meio quilo 
2 perda de peso definitivamente causada pela doença atual. Perda de meio quilo ou mais 
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17. Avaliação baseada na observação 

Crítica (Conseqüência da doença): 

0 reconhece estar deprimido e doente OU não estar deprimido no momento 
1 reconhece estar, mas atribui a causa à má alimentação, ao clima, ao excesso de trabalho, 
a um vírus, à necessidade de descanso etc. 
2 nega estar doente 

  

 

Escore total HAM-D – 17 itens: 

 

 ........................................................ 
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MINI 5.0.0 / Versão Brasileira / DSM-IV / Atual 
 
Nome do(a) entrevistado(a): Número do protocolo:  
Data de nascimento:   Hora de início da entrevista:  
Nome do(a) entrevistador(a): Hora do fim da entrevista:  
Data da entrevista:   Duração total da entrevista: 

 
 

 
 
                                           PERÍODO             CRITÉRIOS 
 MÓDULOS  EXPLORADO      PREENCHIDOS   DSM-IV  ICD-10 
 
A EPISÓDIO DEPRESSIVO MAIOR (EDM) Atual (2 semanas)  ❏  296.20-296.26  Único F32.x 
  Recorrente  ❏  296.30-296.36   
Recorrente F33.x 
 

 EDM COM CARACTERÍSTICAS MELANCÓLICAS Atual (2 semanas)  ❏  296.20-296.26  
Single F32.x 
 (opcional)     296.30-296.36    
Recurrent F33.x 
    
B TRANSTORNO DISTÍMICO Atual (Últimos 2 anos)  ❏  300.4  F34.1 

  Passado  ❏  300.4  F34.1 
 

C RISCO DE SUICÍDIO Atual (Último mês)  ❏  nenhum  nenhum 
  Risco: ❏  Baixo  ❏  Médio ❏  Alto 
 

D EPISÓDIO MANÍACO Atual  ❏  296.00-296.06 F30.x-F31.9 
  Passado  ❏   
 
 EPISÓDIO HIPOMANÍACO Atual  ❏  296.80-296.89 F31.8- F31.9/F34.0 

  Passado  ❏   
 
E TRANSTORNO DE PÂNICO Atual (Último mês)  ❏  300.01/300.21
 F40.01-F41.0 
  Vida inteira  ❏   
 

F AGORAFOBIA Atual  ❏  300.22  F40.00 
 
G FOBIA SOCIAL Atual (Último mês)  ❏  300.23  F40.1 
 
H TRANSTORNO OBSSESSIVO-COMPULSIVO (TOC) Atual (Último mês)  ❏  300.3  F42.8 
 

I TRANTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO Atual (Último mês)  ❏  309.81  F43.1 
 
J DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL (Últimos 12 meses)  ❏  303.9  F10.2x 
 ABUSO DE ÁLCOOL (Últimos 12 meses)  ❏  305.00  F10.1  
 
K DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIA (Não álcool) (Últimos 12 meses)  ❏  304.00-.90/305.20-
.90 F11.0-F19.1 

 ABUSO DE SUBSTÂNCIA (Não álcool) (Últimos 12 meses)  ❏  304.00-.90/305.20-
.90 F11.0-F19.1 
 
L SÍNDROME PSICÓTICA Vida inteira  ❏   
  Atual  ❏   
 TRANSTORNO DO HUMOR COM  
 CARACTERÍSTICAS PSICÓTICAS Vida inteira  ❏  296.24  F32.3/F33.3 
 
M ANOREXIA NERVOSA Atual  (Últimos 3 meses)  ❏  307.1  F50.0 
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N BULIMIA NERVOSA Atual  (Últimos 3 meses)          ❏  307.51  F50.2 
 ANOREXIA NERVOSA, TIPO COMPULSÃO  

 PERIÓDICA PURGATIVO Atual  ❏  307. 1  F50.0 
 

O TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA Atual  (Últimos 6 meses)  ❏  300.02  F41.1 
 

P TRANSTORNO DA PERSONALIDADE ANTI-SOCIAL Vida inteira  ❏  301.7  F60.2 
           (opcional) 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

 Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa médica, juntamente 
com outras 23 pessoas, chamada “Resposta aguda ao metilfenidato na 
depressão maior: ensaio clínico randomizado”. 
 
 Metilfenidato é o nome químico de um remédio usado desde a década de 
1950. O uso mais comum é em crianças inquietas e com dificuldade de 
concentração. O nome comercial do remédio é Ritalina. 
 
 Ao longo dos anos a Ritalina® vem sendo usada com sucesso como 
antidepressivo em idosos deprimidos que não toleram os antidepressivos 
tradicionais; em pacientes hospitalizados extremamente debilitados; na recuperação 
de pessoas que tiveram derrame cerebral; em pacientes com AIDS e muito 
enfraquecidos; doentes com câncer terminal; como auxiliar no tratamento da dor 
crônica, e, também, como auxiliar no tratamento das depressões. 
 
 A Ritalina® é um remédio conhecido e estudo há 50 anos, e muito seguro. 
Seu efeito em adultos deprimidos e em adultos não deprimidos, é elevar 
discretamente o humor, acelerar levemente o pensamento, aumentar a 
concentração, sem deixar a pessoa agitada, no máximo terá alguma inquietude.  O 
efeito de uma dose de Ritalina desaparece sem deixar resíduo, de 2 a 4 horas, seja 
o efeito levemente agradável, ou levemente desagradável. Não tem efeitos em longo 
prazo, não causa dependência. 
 
 Ensaio Clínico Randomizado é  um tipo de trabalho científico médico em que 
algumas pessoas tomam o remédio em estudo, no caso a Ritalina®, e outro grupo 
de pessoas tomam placebo (uma cápsula sem remédio dentro – cápsula de farinha, 
como se diz popularmente). Ninguém envolvido na pesquisa sabe quem está 
tomando o remédio e quem está tomando o placebo. A cada tantas horas se medem 
os resultados de tomar as cápsulas, através de questionários. Somente no fim do 
estudo, em abril de 2002, as pessoas envolvidas saberão quem tomou ® e 
quem tomou placebo. 

Ritalina

 
 Participarão do estudo pessoas doentes de depressão. Passados os 4 dias 
de duração do estudo, terão o tratamento habitual com antidepressivos, e 
tranqüilizantes, se for o caso.  
 
 A vantagem em participar do estudo é a possibilidade de fazer uma bateria de 
exames de sangue, avaliando os glóbulos brancos e  vermelhos, a tireóide, o fígado, 
e o rim. E também um eletrocardiograma. Os exames serão custeados pela 
Secretaria da Saúde de Passo Fundo.  Outra vantagem será sua contribuição para 
um tratamento mais incisivo da depressão. 
 
             Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O 
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investigador, médico Alberto Machado Hexsel poderá ser encontrado no seu 
consultório na Rua Bento Gonçalves, 297/505, Passo  Fundo, telefone  313 5058, no 
horário comercial ou através do telefone celular – 9998 1084. Você poderá retirar o 
seu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem 
prejuízo à continuidade de seu tratamento para depressão, se for o caso. 
 
         As informações obtidas serão analisadas em conjunto com técnicos 
participantes, não será divulgada a identificação de nenhum paciente. 
 

Você poderá solicitar informação junto ao médico pesquisador, sobre os 
resultados parciais da pesquisa que sejam do conhecimento dos pesquisadores. 

 
          Você não terá nenhuma despesa pessoal para participar do estudo, incluindo 
exames e consultas. Também não receberá compensação financeira relacionada à 
sua participação. 
 
          Os pesquisadores ficam obrigados a utilizar os dados e o material coletado 
somente para esta pesquisa. 

Se você ou seu familiar quiserem fazer alguma pergunta, ou gostariam de 
mais informações com relação a sua participação poderão fazê-las neste momento. 

 
             Acredito ter sido suficientemente informado a respeito do que li, ou foi lido 
para mim, descrevendo o estudo para comparar o tratamento da depressão com 
Ritalina® ou placebo. Eu discuti com o médico Alberto Machado Hexsel a minha 
decisão em aceitar o convite para  participar desse estudo. Ficaram claros para mim 
quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 
desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 
permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e 
que tenho garantia do acesso a tratamento quando necessário. Concordo 
voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 
qualquer momento, sem sofrer penalidade, prejuízo ou perda de qualquer benefício 
que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste serviço. 

 
Passo Fundo, 

 
 ...................................................................................................... 

Assinatura do paciente ou representante legal - RG 
 
 
........................................................................................................ 
 

Assinatura de Testemunha - RG 
 
 
 

 81



Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste paciente ou representante legal, para participação neste Ensaio 
Clínico Randomizado. 

 

Passo Fundo,  
 
 
 
 
........................................................................................................ 

                   Médico investigador responsável pelo estudo – CREMERS 11.089 
    Alberto Machado Hexsel 
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