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RECOMENDAÇÕES
O Prontuário Terapêutico não recomenda a utilização clínica dos medicamentos:
- Idebenona,
- Citicolina,
- Ginkgo Biloba,
- Nicergolina,
- Vinpocetina,
- Aceglumato de Deanol + Heptaminol,

- Deanol + Gluco-Heptonato de Cálcio + Lisina,
- Deanol + Glicerofosfato de Magnésio + Hesperidina,
- Deanol + Ácido Ascorbico + Para-Aminobenzoato de Magnésio,
- Piracetam + Vincamina
- Piritinol,
- Sulbutiamina,

ASPECTOS GERAIS
A CFT da ARSLVT considera ser sua obrigação apoiar as instituições de saúde da sua área de influência na procura
de soluções que garantam, a par de um maior rigor e segurança na prescrição e utilização farmacológica, a
sustentabilidade da despesa por esta gerada. Este apoio assenta numa estratégia de informação, tendo em vista a
racionalização de custos, uniformização de critérios e eficácia no tratamento dos doentes.
No Prontuário Terapêutico estão assinalados um conjunto de medicamentos designados de utilidade terapêutica
reduzida com a seguinte informação “a sua utilização clínica não é recomendada”.
Neste contexto, achou-se pertinente identificar estes medicamentos, que englobam os princípios activos (isolados
ou em associação) que não possuem uma eficácia suficientemente demonstrada, não sendo por isso
aconselhados.1,2,3,4
Nesta circunstância, a CFT da ARSLVT considerou importante coligir informação para os profissionais de saúde da
região, através da redacção deste boletim. A metodologia adoptada foi a seguinte:
- Selecção no Prontuário Terapêutico5 dos medicamentos que na indicação têm a informação “a sua utilização
clínica não é recomendada”. Seguidamente, sempre que possível, cruzou-se esta informação com a informação da
base de dados Micromedex® 6. No caso da Micromedex® não dispor de informação sobre a utilidade terapêutica do
medicamento recorreu-se às revisões da Cochrane (Cochrane Database of Systematic Reviews). Por último, se não
fosse possível obter informação por nenhuma das fontes acima referidas, pesquisou-se no PubMed artigos
científicos, nomeadamente, ensaios clínicos de eficácia terapêutica dos medicamentos. É ainda de referir que todas
as pesquisas bibliográficas foram realizadas no âmbito das indicações terapêuticas aprovadas nos Resumos de
Características dos Medicamentos (RCM) dos medicamentos.
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IDEBENONA (Amizal®, Idecortex®, Cerestabon®)
Informação no Prontuário Terapêutico: A sua utilização clínica não é recomendada.
Base de Dados Micromedex: De acordo com a base de dados Micromedex®, a utilização terapêutica da
idebenona, nas indicações aprovadas no RCM, está classificada da seguinte forma:
Utilização Terapêutica
Doença de Alzheimer
(adulto)
Encefalopatia, AVC

Eficácia

Recomendação

Evidência

Classe IIb
(Evidência inconclusiva)

Classe III
(Não Recomendado)

Categoria B

Classe IIb
(Evidência inconclusiva)

Classe III
(Não Recomendado)

Categoria C

Nota: As definições da Micromedex® para Eficácia, Evidência e Recomendação estão em anexo (AnexoI)

Comentário: As indicações aprovadas no RCM são essencialmente de dois tipos: sequelas de AVC e perturbações
demenciais7. Existem vários estudos nestas indicações, contudo, actualmente, a comprovação de vantagens
terapêuticas nestas patologias obedece a requisitos metodológicos, que em geral, não foram contemplados no
delineamento dos ensaios. Não existem estudos que suportem a sua utilização clínica.

CITICOLINA (Startonyl®, Trausan®, Somazina® e Hipercol®)
Informação no Prontuário Terapêutico: A sua utilização clínica em doenças crónicas não é recomendada.
Base de Dados Micromedex: De acordo com a base de dados Micromedex®, a utilização terapêutica da
citicolina, nas indicações aprovadas no RCM, está classificada da seguinte forma:
Utilização Terapêutica
Acidente Vascular Cerebral
Insuficiência vascular cerebral
Traumatismo craniano

Eficácia

Recomendação

Classe IIb
(Evidência inconclusiva)
Classe IIb
(Evidência inconclusiva)
Classe IIb
(Evidência inconclusiva)

Classe III
(Não Recomendado)
Classe III
(Não Recomendado)
Classe III
(Não Recomendado)

Evidência
Categoria B
Categoria B
Categoria B

Nota: As definições da Micromedex® para Eficácia, Evidência e Recomendação estão em anexo (AnexoI)

Comentário: As indicações aprovadas no RCM são essencialmente de três tipos: tratamentos complementares da
deterioração dos estados neurológicos e cognitivos associados a acidentes vasculares cerebrais, traumatismos
cranianos e tratamento complementar nas manifestações da insuficiência vascular cerebral e nas suas sequelas8.
O Prontuário Terapêutico não recomenda a utilização de citicolina em doentes crónicos. No entanto, ensaios
clínicos recentes (COBRIT9 e ICTUS10) demonstraram que, em doentes agudos, a sua utilização também não tem
valor terapêutico.

GINKGO BILOBA (Abolibe Forte®, Biloban®, Gincoben® e Ginkgo Biloba Krka®)
Informação no Prontuário Terapêutico: A sua utilização clínica não é recomendada.
Base de Dados Micromedex: Não dispõe de informação sobre Eficácia, Recomendação e Evidência.
Revisões da Cochrane: Uma revisão da Cochrane de 2009 conclui pela inexistência de prova de eficácia na
indicação referida.11
Comentário: A indicação aprovada no RCM é: tratamento da demência ligeira a moderada. No entanto, a eficácia,
na indicação em apreciação, não está documentada.12
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NICERGOLINA (Sermion 30®)
Informação no Prontuário Terapêutico: A sua utilização clínica não é recomendada.
Base de Dados Micromedex: De acordo com a base de dados Micromedex®, a utilização terapêutica da
nicergolina, nas indicações aprovadas no RCM, está classificada da seguinte forma:
Utilização Terapêutica
Demência
Insuficiência vascular cerebral

Eficácia

Recomendação

Classe IIb
(Evidência inconclusiva)
Classe IIb
(Evidência inconclusiva)

Classe III
(Não Recomendado)
Classe III
(Não Recomendado)

Evidência
Categoria B
Categoria B

Nota: As definições da Micromedex® para Eficácia, Evidência e Recomendação estão em anexo (AnexoI)

Comentário: A indicação aprovada no RCM da nicergolina: é tratamento sintomático da demência ligeira em
idosos.13 Existem vários estudos nesta indicação, contudo, actualmente, a comprovação de vantagens terapêuticas
nesta patologia obedece a requisitos metodológicos, que em geral, não foram contemplados no delineamento dos
ensaios.Não existem estudos que suportem a sua utilização clínica.

VINPOCETINA (Ultra-Vinca®, Vinpocetina Kern, Vipocem®, Cavinton®)
Informação no Prontuário Terapêutico: A sua utilização clínica não é recomendada.
Base de Dados Micromedex: De acordo com a base de dados Micromedex®, a utilização terapêutica da
vinpocetina, nas indicações aprovadas no RCM, está classificada da seguinte forma:
Utilização Terapêutica
Doença de Alzheimer –
Demência
Acidente Vascular
Cerebral
Insuficiência vascular
cerebral

Eficácia

Recomendação

Evidência

Classe III
(Ineficaz)

Classe III
(Não Recomendado)

Categoria B

Classe IIb
(Evidência inconclusiva)
Classe IIa
(Evidência favorece a eficácia

Classe III
(Não Recomendado)
Classe III
(Não Recomendado)

Categoria B
Categoria B

Nota: As definições da Micromedex® para Eficácia, Evidência e Recomendação estão em anexo (AnexoI)

Comentário: As indicações da vinpocetina, descritas no RCM são essencialmente: aterosclerose cerebral e
periférica, demência vascular após AVC isquémico, insuficiência cerebrovascular, lesões vasculares oclusivas
retinianas (oftalmologia), diminuição da audição senil de origem vascular e nas vertigens de origem vestibular
(otorrinolaringologia).14
Os estudos sobre a utilização da vinpocetina nos distúrbios cognitivos e na demência são inconclusivos e não
suportam a sua utilização clínica15. Também não existe evidência sobre os benefícios da vinpocetina nos doentes
com AVC isquémico agudo16. Quanto às indicações em oftalmologia e otorrinolaringologia, na revisão bibliográfica
efectuada (Micromedex, Cochrane e PubMed) não se encontraram estudos clínicos que atestem a respectiva
eficácia, nas indicações em apreciação.
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ACEGLUMATO DE DEANOL + HEPTAMINOL (FORTICOL®)
Informação no Prontuário Terapêutico: A sua utilização clínica não é recomendada.
Base de Dados Micromedex: Não dispõe de informação sobre Eficácia, Recomendação e Evidência.
Revisões da Cochrane: Não dispõe de revisão bibliográfica sobre este medicamento.
Comentário: As indicações aprovadas no RCM que são: transtornos psíquicos devidos a insuficiência circulatória
cerebral e transtornos da memória e da atenção.17 Na revisão bibliográfica efectuada (Micromedex, Cochrane e
PubMed) não se encontraram estudos clínicos que atestem a respectiva eficácia, nas indicações em apreciação.

DEANOL + GLICEROFOSFATO DE MAGNÉSIO + HESPERIDINA (ACTILAM per-os®)
Informação no Prontuário Terapêutico: A sua utilização clínica não é recomendada.
Base de Dados Micromedex: Não dispõe de informação sobre Eficácia, Recomendação e Evidência.
Revisões da Cochrane: Não dispõe de revisão bibliográfica sobre este medicamento.
Comentário: As indicações que constam do RCM são: situações de hipotonia neuromuscular, insuficiência
circulatória com anóxia tissular e cerebral e fragilidade vascular; astenia, anorexia, surmenage, estados depressivos
e obsessivos; irritabilidade e insónia; ausência de atenção e memória; inadaptação social e familiar.18
Os estudos, quando existentes, nas indicações aprovadas no RCM, não apresentam evidência metodológica e de
resultados que lhes possa conferir evidência de eficácia.19,20

DEANOL + ÁCIDO ASCÓRBICO + PARA-AMINOBENZOATO DE MAGNÉSIO (TONICÊ Solução oral®)
Informação no Prontuário Terapêutico: A sua utilização clínica não é recomendada.
Base de Dados Micromedex: Não dispõe de informação sobre Eficácia, Recomendação e Evidência.
Revisões da Cochrane: Não dispõe de revisão bibliográfica sobre este medicamento.
Comentário: As indicações que constam do RCM são: situações de défice intelectual relacionadas com o stress em
períodos de trabalho excessivo; estados de insuficiência cérebro-vascular crónica e de involução senil e pré-senil.21
Os estudos, quando existentes, nas indicações aprovadas no RCM, não apresentam evidência metodológica e de
resultados que lhes possa conferir evidência de eficácia.19,20

DEANOL + GLUCO-HEPTONATO DE CÁLCIO + LISINA (TONICÊ xarope®)
Informação no Prontuário Terapêutico: A sua utilização clínica não é recomendada.
Base de Dados Micromedex: Não dispõe de informação sobre Eficácia, Recomendação e Evidência.
Revisões da Cochrane: Não dispõe de revisão bibliográfica sobre este medicamento.
Comentário: As indicações que constam do RCM são alterações do comportamento: discinesias, motoras (tiques)
e nervosismo, astenia e fadiga.22
Os estudos, quando existentes, nas indicações aprovadas no RCM, não apresentam evidência metodológica e de
resultados que lhes possa conferir evidência de eficácia.19,20
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PIRACETAM + VINCAMINA (Anacervix Forte®)
Informação no Prontuário Terapêutico: A sua utilização clínica não é recomendada.
Base de Dados Micromedex: A associação dos dois fármacos, não dispõe de informação sobre Eficácia,
Recomendação e Evidência.
Revisões da Cochrane: A associação dos dois fármacos, não dispõe de revisão bibliográfica.

Comentário: A indicação aprovada no RCM do piracetam + vincamina é: tratamento do déficit cognitivo ligeiro
associado à idade. 23
Na revisão bibliográfica efectuada (Micromedex, Cochrane e PubMed) não se encontraram estudos clínicos da
associação dos dois fármacos que atestem a respectiva eficácia, nas indicações em apreciação.

PIRITINOL (Cerbon-6®)
Informação no Prontuário Terapêutico: A sua utilização clínica não é recomendada.
Base de Dados Micromedex: Não dispõe de informação sobre Eficácia, Recomendação e Evidência, na indicação
aprovada do RCM.

Revisões da Cochrane: Não dispõe de revisão bibliográfica.
Comentário: O piritinol, de acordo com o RCM, está indicado no tratamento sintomático da demência senil ligeira
a moderada.24
Os estudos, quando existentes, foram realizados há muitos anos e não utilizaram métodos que seriam actualmente
considerados padrão, não apresentando evidência metodológica e de resultados que lhes possa conferir evidência
de eficácia. Não existem estudos que suportem a sua utilização clínica.25-30

SULBUTIAMINA (Arcalion®)
Informação no Prontuário Terapêutico: A sua utilização clínica não é recomendada.
Base de Dados Micromedex: Não dispõe de informação sobre Eficácia, Recomendação e Evidência, na indicação
aprovada do RCM.

Revisões da Cochrane: Não dispõe de revisão bibliográfica.
Comentário: A sulbutiamina, de acordo com o RCM, está indicada no tratamento dos estados de astenia de causa
identificada.31 Os estudos, quando existentes, nas indicações aprovadas no RCM, não apresentam evidência
metodológica e de resultados que lhes possa conferir evidência de eficácia. 32,33
Os autores declaram não possuir conflitos de interesse que possam influenciar avaliações objectivas e o
conteúdo científico desta publicação.
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ANEXO I
As definições da base de dados Micromedex® para Recomendação, Evidência e Eficácia são as seguintes:
Tabela 1: Grau de Recomendação
Classe I
Recomendado
Classe IIa

Classe III

Recomendado, na
maioria dos casos
Recomendado, nalguns
casos
Não recomendado

Classe Indeterminada

Evidência Inconclusiva

Classe IIb

O tratamento provou a sua utilidade e deve ser
administrado.
O tratamento provou a sua utilidade, na generalidade
estando indicado na maioria dos casos.
O tratamento pode ser útil, estando indicado nalguns
casos (mas não na maioria).
O tratamento não provou a sua utilidade, devendo ser
evitado.

Tabela 2: Grau de Evidência
Categoria A
A evidência é baseada em dados derivados de: Meta-analises de ensaios controlados
e randomizados com homogeneidade no que respeita às direcções e graus dos
resultados entre estudos individuais. Múltiplos ensaios clínicos bem estruturados,
randomizados, envolvendo um grande número de doentes.
Categoria B
A evidência é baseada em dados derivados de: Meta-analises de ensaios controlados
e randomizados com conclusões conflituosas no que respeita ao sentido e graus dos
resultados entre estudos individuais. Ensaios controlados e randomizados que
envolveram um pequeno número de doentes ou tiveram falhas metodológicas
significativas. Estudos não-randomizados (por ex. estudos de cohort, estudos casocontrolo, estudos observacionais).
Categoria C
A evidência é baseada em dados derivados de: Opiniões de peritos ou consensos,
relatos de casos.
Sem Evidência

Tabela 3: Eficácia
Classe I
Eficaz
Classe IIa

Evidência
favorece a
eficácia

Classe IIb

Evidência é
inconclusiva

Classe III

Ineficaz

Evidência e/ou opinião de peritos sugerem que determinado tratamento
farmacoterapêutico para uma indicação específica é eficaz.
Evidência e/ou opinião de peritos é conflituosa quanto ao facto de
determinado tratamento farmacoterapêutico para uma indicação
específica ser eficaz, mas o peso da evidência e/ou opinião de peritos
favorece a eficácia.
Evidência e/ou opinião de peritos é conflituosa quanto ao facto de
determinado tratamento farmacoterapêutico para uma indicação
específica ser eficaz mas o peso da evidência e/ou opinião de peritos
argumenta contra a eficácia.
Evidência e/ou opinião de peritos sugerem que determinado tratamento
farmacoterapêutico para uma indicação específica é ineficaz.
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