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O Parlamento deve proibir
receitas médicas em nome
da defesa das crianças?
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Ri tal i na: "O Parlamento não deve
legislar sobre um acto médico"

Às vezes, são os próprios jovens que pedem para tomar Ritalina. Querem estar concentrados e fazer os exames na escola, diz médica

No dia em que os deputados discutem a proibição de medicamentos para a hiperactividade a menores
de seis anos, o PÚBLICO ouviu dois médicos com opiniões diferentes sobre a utilidade deste debate

Saúde
Alexandra Campos
e Bárbara Wong
O tratamento farmacológico da per-
turbação de hiperactividade com dé-
fice de atenção (PHDA) vai ser hoje
debatido no Parlamento, por inicia-
tiva do PAN e do Bloco de Esquerda.
O PAN quer prevenir o alegado con-
sumo abusivo de metilfenidato e ato-
moxetina, estimulantes do sistema
nervoso central usados para tratar

este tipo de perturbação, e proibir
mesmo que sejam prescritos a crian-

ças com menos de seis anos, enquan-
to o Bloco de Esquerda pretende que
o Governo estude este fenómeno nas
escolas. Devem os deputados discutir

e legislar sobre estas matérias?
Indicados para tratar a PHDA, os

fármacos como a Ritalina, nome

comercial mais conhecido do psi-
coestimulante metilfenidato, que
pode ajudar a melhorar a atenção e

a concentração, nomeadamente em
crianças em idade escolar, dividem
opiniões há anos. Há quem defenda

que são receitados em excesso e que
a PHDA se transformou numa espé-
cie de "epidemia", enquanto outros



argumentam que esta ideia não passa
de um mito que pode mesmo inibir
alguns pais de pedirem ajuda.

"Está aqui a abrir-se um preceden-
te perigoso, o do poder político se

meter no acto médico", contesta o

psiquiatra e professor da Faculda-
de de Medicina da Universidade de
Lisboa Pedro Afonso. "O Parlamen-
to não deve legislar sobre um acto
médico", defende o psiquiatra, para
quem o projecto de lei do PAN que
visa proibir o uso destes fármacos a

crianças com menos de seis anos é

"uma falsa questão", uma vez que a

prescrição de medicamentos como
a Ritalina é "raríssima" abaixo desta

idade, dado que a PHDA se detecta
habitualmente quando as crianças
entram na escola. Aliás, já está ex-

presso na bula destes medicamentos

que não devem ser dados a menores
de seis anos.

Em sentido inverso, a pedopsi-
quiatra Ana Vasconcelos vê com
bons olhos que o tema seja discuti-
do no Parlamento, porque "há pais
preocupados, com dúvidas". "Como

porta-vozes áa polis, os políticos de-
vem discutir e esclarecer a situação",
ouvindo "os que fazem a polémica
dentro da medicina".

Está convencida de que medica-
mentos como a Ritalina são dema-
siado prescritos e que servem sobre-
tudo aos adultos, pais e professores,

que "beneficiam de ter crianças que
tomam esta medicação" mais con-
centradas e tranquilas. "Que há um
exagero da medicação? Há. Que por
vezes há colegas que a dão indevida-
mente? Há. Que neste momento há

que ter melhor informação? Também
acho que sim."

Apesar de admitir que poderá ha-

ver casos de crianças que não deviam
estar medicadas com estes fármacos,
Pedro Afonso está convencido de que
são "a excepção" e lamenta que, com
estas iniciativas dos partidos, se es-

teja a lançar "a suspeição" sobre os

médicos e a criar um ambiente de

"desconfiança colectiva". Até porque
para se dizer que há um excesso de

prescrição em Portugal seria neces-
sário que se fizesse primeiro "um
estudo sério, independente, com
critérios científicos" sobre a utiliza-
ção destes medicamentos, o que até
à data "não foi feito".

Pedro Afonso lembra ainda que a
PHDA é uma perturbação com "uma
base orgânica, neurobiológica", que
resulta de "uma anomalia em de-
terminados circuitos neuronais" e

frisa que os medicamentos como
a Ritalina são utilizados há muitos

anos, tendo "provado há muito tem-

po que são seguros". Estas inicia-
tivas são "políticas e ideológicas,
não têm qualquer base científica".
Há muitos adultos, prossegue, "que

foram tratados em crianças com es-

tes medicamentos" que "trouxeram
enormes benefícios a milhares de

crianças que anteriormente, pe-
las dificuldades de aprendizagem,
estavam condenadas ao insucesso
escolar e à exclusão social".

Mas Ana Vasconcelos tem uma opi-
nião diferente. Ao seu consultório,
diz, chegam crianças e jovens que
já consomem este tipo de medica-
mentos, que não lhes trouxe "gran-
de benefício", terá funcionado no
primeiro ano, mas depois deixa de

ser tão eficiente. "A Ritalina é uma
falácia, é como pintar uma parede
em vez de arranjar o cano." Mas, por
vezes, "tem de ser". Às vezes, são

os próprios que pedem para tomar,
sobretudo os mais velhos, porque
querem estar concentrados e fazer
os exames na escola.

Pedro Afonso assevera que "as me-
lhorias são espectaculares". Quanto
ao debate no Parlamento, considera

que os deputados têm de ter noção
dos "limites da sua actuação". "O ac-
to médico está supervisionado, obe-
dece a critérios científicos rigorosos.
Se o Parlamento se põe a legislar so-
bre estes medicamentos, vai ter de

legislar sobre muitos outros."
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O que propõem o BE e o PAN sobre medicamentos para a hiperactividade?
Margarida David Cardoso
O PAN propõe um travão ao trata-
mento farmacológico da hiperacti-
vidade com défice de atenção em
crianças pequenas. Quer proibir os
médicos de prescreverem metilfe-
nidato e atomoxetina, estimulantes
do sistema nervoso central usados

para tratar este tipo de perturba-
ções, a menores de seis anos. O
BE sugere que o Governo estude a
realidade nas escolas. Hoje, o Par-
lamento debate um projecto de lei

e quatro projectos de resolução so-
bre o tema.

O metilfenidato é o princípio ac-
tivo de medicamentos como o Rita-
lina, a Concerta e o Rubifen; a ato-

moxetina é conhecida pelo nome
comercial de Strattera. O assunto é,
volta e meia, discutido publicamen-
te, muito devido ao crescimento rá-
pido, até 2016, da venda das duas
substâncias disponíveis para tratar
as perturbações de hiperactividade
com défice de atenção (PHDA). A
tendência inverteu-se em Portugal
nos últimos dois anos.

Ainda assim, e "apesar das difi-
culdades no diagnóstico da PHDA,
especialmente em crianças em
idade pré-escolar, das indicações
constantes dos folhetos informa-
tivos dos medicamentos e das

recomendações internacionais
existentes sobre o tratamento de

crianças naquela idade, existe uma

percentagem significativa de crian-

ças com idade inferior a seis anos às

quais foi prescrito metilfenidato",
escreveu o deputado André Silva
no projecto de lei. Apoia-se, para
esta última conclusão, no relatório
Saúde Mental 2015 da Direcção-Ge-
ral de Saúde que revelou um con-
sumo anual de 5 milhões de doses
de metilfenidato por crianças até
aos 14 anos. Dessas doses, quase 1,3
milhões foram para o grupo etário
dos cinco aos nove anos; 2900 dos

zero aos quatro. Patologias em ida-
de pré-escolar devem, diz o PAN,
ter tratamento psicológico.

Do mesmo partido são também
três projectos de resolução em de-
bate hoje. Um recomenda ao Go-



verno que estude a prevalência
da PHDA em crianças e jovens e o

consumo de metilfenidato e atomo-
xetina. Outro pede a adopção de
medidas consoante esses resulta-
dos. E um terceiro clama por um
debate alargado com profissionais
de saúde. É também para que se

conheça a prevalência da PHDA
nos estudantes e a forma como são
medicados que o BE pede "estudos

regulares", no seu projecto de reso-

lução. E recomenda o reforço dos

psicólogos e técnicos especializa-
dos nas escolas.
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66 Como porta-vozes da polis, os
políticos devem discutir e esclarecer
a situação ouvindo os que fazem a
polémica dentro da medicina
Ana Vasconcelos
Pedopsiquiatra


