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Caro Editor,
A decisão de se devo usar medicação ou a intervenção comportamental no
tratamento de uma criança com autismo pode ser difícil em alguns casos e sempre
merece consideração cautelosa. Há o consenso sólido que todas as crianças com autismo
precisam de educação incluindo ambientes enriquecidos para aprendizagem,
treinamento da fala e linguagem e instrução para promover habilidades sociais e de vida
diária. Há menos concordância e até controvérsia no papel da medicação de crianças
com autismo. Por exemplo, muitos clínicos e pais advogam intervenções
comportamentais ao invés de medicação. Apesar da falta de consenso em como e
quando usar medicação em crianças com autismo, o uso de medicação em crianças com
autismo aumentou de modo estável ao longo da década passada. Este aumento
indisputado no uso de medicação ocorre em face de inconsistência da evidência de que
medicação comumente utilizada realmente é eficaz. Ao mesmo tempo, o termo “terapia
comportamental” engloba um amplo espectro de técnicas e intervenções—nem todas
têm evidência que as apoiem. Portanto, a incerteza dos pais em relação ao uso de
medicação ou intervenção comportamental em crianças com autismo é compreensível.
Eventos recentes trouxeram o dilema da medicação versus a terapia
comportamental de volta ao centro do cenário. No final de 2006, o US Food and Drug
Adminsitration (FDA) [1] aprovou o uso de risperidona para o tratamento de birras,
hetero e autoagressão em crianças com autismo indicando que este medicamento é
segura e eficaz para estes problemas alvo. Mais recentemente em um artigo publicado
pelo jornal Britânico, Lancet, demonstrou-se que risperidona não era melhor do que
placebo para a agressão em grupo de adultos com comprometimentos cognitivos (Tyrer
et al. 2008). A primeira vista, parece ser difícil reconciliar a aprovação do FDA (que foi
baseado em resultados positivos de estudos anteriores) e os resultados do estudo em
Lancet. Entretanto ao olhar mais de perto, é possível entender esta divergência.
As Unidades de Pesquisas em Psicofarmacologia Pediátrica (UPPP)[2] da rede
de autismo conduziu um estudo multisite[3] que foi avaliado pelo FDA na decisão para
aprovar a risperidona (RUPP Autism Network, 2002, 2005). Em nosso estudo, a
risperidona fora comparado ao placebo em 101 crianças com autismo que apresentavam
problemas graves e persistentes de birra, hetero e autoagressão. Em contraste, um
estudo em Lancet incluía adultos e somente uma minoria tinha diagnóstico de autismo

(Tyrer et al., 2008). Talvez, o mais importante, não ficou claro se os adultos no estudo
de Lancet tinham problemas graves e persistentes com agressão. Estes dois pontos têm
implicações para a decisão de usar medicação para agressão em crianças com autismo.
Primeiro, a medicação, como a risperidona não deveria ser usada em crianças com
agressão leve e comportamento explosivo que não tem um padrão persistente. Embora a
risperidona seja normalmente bem tolerada, é uma medicação potente que pode dar
efeitos adversos. Alem disso, se os comportamentos-problema são leves e não são
persistentes, pode ser difícil determinar se a medicação realmente está funcionando.
Aqui, nós podemos traçar uma analogia com febre. Se uma criança com baixo nível de
febre é tratado com medicação—poderá ser difícil detectar mudança e mais difícil ainda
dizer se qualquer mudança foi em função da medicação ou a simples passagem do
tempo. Pais e clínico deveriam evitar a posição de ter uma criança com autismo sob o
uso de medicação e estar incerto se ela está funcionando ou não.
Antes de colocar a criança com autismo sob uso de medicação, como a
risperidona, a avaliação clínica deveria estabelecer a gravidade e o padrão dos
comportamentos-problema. Uma avaliação clínica cuidadosa também considerará quais
tratamentos tentou-se e estão atualmente em vigor. Em alguns casos, pode se tornar
aparente que os comportamentos agressivo e explosivo surgiram recentemente
sugerindo que é uma resposta a novas demandas do ambiente ou uma resposta a uma
problema de saúde—como um dente infeccionado. Uma medicação, como a risperidona
deveria ser reservada para crianças com níveis moderados ou mais graves de hetero ou
autoagressão ou birras pelas quais outros tratamentos inclusive a terapia
comportamental foram tentadas e mostradas ineficazes. Por fim, em crianças com
comportamentos-problema, pode não ser uma questão de escolher medicação ou terapia
comportamental. Antes, poderia ser útil combinar a medicação a terapia
comportamental. No momento estamos conduzindo um estudo dos efeitos da
combinação do uso de risperidona e uma intervenção comportamental.
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