
Tratamento 
de Tourette 
Mutação genética que provoca baixos níveis de histamina 
pode causar transtornos que levam a tiques 

A síndrome de Tourette, ou SGT, é mais 
pronunciada em crianças. Tiques motores e 
vocais, que podem afastar as crianças de 
seus colegas, são difíceis de tratar. As drogas 
de primeira linha têm eficiência limitada, 
enquanto os psicotrópicos mais eficazes 
podem provocar muitos efeitos colaterais a 
longo prazo, inclusive ganho de peso e dis-
túrbios de movimento. Os cientistas podem 
estar se aproximando de uma nova opção 
de tratamento com drogas já existentes. 

No ano passado, uma equipe de cientis-
tas identificou uma nova mutação no gene 
associado ao transtorno. As mutações co-
nhecidas explicaram apenas um pequeno 
número de casos de SGT. Então, pesquisa-
dores liderados por Matthew State, codire-
tor do Yale Neurogenetics Program, estuda-
ram uma família em que o pai e seus oito 
filhos tinham SGT. Nos membros dessa fa-
mília, o gene envolvido na produção de his-
tamina no cérebro era mais curto que o 
normal, gerando níveis menores da subs-
tância, que está envolvida na resposta infla-
matória. State acredita que esses níveis mais 

baixos podem provocar tiques. 
Ele está procurando essa e outras 
mutações relacionadas à histamina em 
outros portadores de SGT 

Agora cientistas encontraram parale-
los entre essa família e camundongos com 
deficiência de histamina, que promovem a 
conexão com essa síndrome. A maioria 
das pessoas com SGT apresenta baixa ini-
bição pré-pulso, ou seja, pode se assustar 
com mais facilidade ou é mais distraída 
que a média, segundo Christopher Pitten-
ger, diretor da Yale OCD Research Clinic. 
Ele deve apresentar novas informações 
para a Society of Biological Psychiatry, de 
que tanto essa família quanto os camun-
dongos que não tinham o gene de hista-
mina apresentaram baixa inibição pré-
pulso e tiques. Outros experimentos mos-
traram que drogas que aumentam a hista-
mina diminuem os comportamentos com 
tiques em camundongos. 

A histamina é conhecida por contri-
buir para reações alérgicas e por nos 
manter acordados, motivo pelo qual tem 

venda livre. Mas também é um neuro-
transmissor encontrado no cérebro, in-
clusive numa região associada à síndro-
me de Tourette. 

Os resultados sugerem uma alternativa 
aos psicotrópicos, que reduzem os tiques 
bloqueando a dopamina. Conforme os 
níveis de dopamina caem, os de histamina 
sobem. O aumento direto de histamina, 
sem bloquear a dopamina, também pode 
funcionar e evitar muitos efeitos secundá-
rios dos psicotrópicos. "Outros portadores 
da síndrome podem sofrer mudanças no 
sistema de histamina, por isso é bem pro-
vável que uma droga que impulsione a his-
tamina possa trazer benefícios, mas ainda 
é cedo para avaliar" considera Kevin Mc-
Naught, vice-presidente de programas 
médicos e científicos da Tourette Syndro-
me Association, sediada em Nova York. 

- Sonya Collins 
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