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SOLICITAÇÃO 

Solicita informações sobre a doença “Transtorno de aprendizagem e 
déficit de atenção e hiperatividade”, que acomete a paciente VMRS, 12 
anos, bem como sobre o medicamento Concerta® 18 mg. 
Perguntas: 

1) O medicamento Concerta® 18mg, é o único indicado para o 
tratamento desta doença? 

2) Em caso de não o ser, quais os medicamentos similares 
recomendados? 

3) Quais as formas de tratamento da doença? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPOSTA 

O medicamento denominado comercialmente “CONCERTA®”, do 
laboratório farmacêutico Janssen Cilag, tem como princípio ativo o 
METILFENIDATO, que é um estimulante do sistema nervoso central 
(SNC). 
Os estimulantes do SNC constituem a primeira opção de tratamento 
medicamentoso do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 
(TDAH). 
Além dos estimulantes, as outras substâncias no tratamento do TDAH 
são o atomoxetine e os agonistas adrenérgicos alfa 2, como as 
anfetaminas. 
 
O metilfenidato é comercializado também pelo laboratório farmacêutico 
Novartis com o nome de RITALINA®. 
 
A diferença entre as duas preparações é que o Concerta® é uma 
formulação de liberação gradual, ou seja, de longa duração, o que se 
traduz em uma comodidade na administração, que pode ser feita a cada 
12 horas. 
A Ritalina® é uma formulação de ação curta e a preparação em 
comprimidos tem duração de ação de 3 a 5 horas, o que exige a 
administração a cada 4 ou 6 horas. Há preparações da Ritalina® em 
cápsulas de liberação mais lenta e duração de ação mais longa. 
 
Os outros medicamentos que podem ser empregados no tratamento do 
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade estão indicados nos 
casos que não respondem bem ao metilfenidato e naqueles em que há, 
concomitantemente ao transtorno de atenção, o relato de uso de drogas 
ilícitas. 



 
A substância Metilfenidato é disponibilizada por muitos municípios, nos 
Centros de Atenção Psicossocial Infantil (CPAS I). Os Centros Psíquicos 
da Infância e Adolescência, ligados à FHEMIG, também disponibilizam 
este medicamento para a população. 
 
As preparações de ação prolongada são mais caras que aquelas de 
ação curta. 
 
Preço Médio ao Consumidor em dezembro/2012: 
Concerta® 18mg – embalagem com 30 comprimidos: R$234,00 a R$ 
295,00 (variável de acordo com ICMS) 
Custo do tratamento mensal: 02 comprimidos ao dia, logo, variando de 
R$468,00 a R$590,00. 
 
Ritalina® comprimidos de ação curta – embalagem com 60 comprimidos 
de 10mg: R$ 35,99 a R$ 60,90  
Custo do tratamento mensal: 04 comprimidos ao dia (120 comprimidos 
ao mês ou 02 caixas/mês): R$ 72,00 a R$ 121,80. 
 
Ritalina LA® Cápsulas (longa ação) – embalagens com 30 cápsulas de 
20mg: R$163,91 a R$207,05 
Custo do tratamento mensal: 02 comprimidos ao dia (60 comprimidos ou 
duas caixas ao mês): R$328,00 a R$414,10. 
 
 

 

 

 


