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PSICOFÁRMACOS 

Intervenções de enfermagem a 
pacientes submetidos a 

tratamentos psicofarmacológicos 
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ANTIDEPRESSIVOS 
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ANTIDEPRESSIVOS 
 

  A função dos medicamentos que agem no 
nosso Sistema Nervoso é normalizar o fluxo 
de Neurotransmissores (NT), que são 
moléculas que levam o impulso nervoso entre 
um Neurônio e outro. 

   Os NT mais importantes são: Serotonina, 
Noradrenalina, Dopamina, Acetilcolina GABA 
e Orexina ou Hipocretina. 
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Por essa figura vê-se a 
representação de dois 

Neurônios, com o 
espaço (Sinapse) que 

existe entre eles. 
 

*As moléculas de NT 
devem sair de um 

Neurônio, atravessar a 
Sinapse e ativar os 
Neuroreceptores do 
Neurônio "seguinte". 

 

 

ANTIDEPRESSIVOS 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Situação dos neurotransmissores em estado normal 
NA = neurônio noradrenérgico 
5HT = neurônio serotoninérgico 
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Neurotransmissores na Depressão: 
Noradrenalina (NA) e Serotonina (5HT) escassos 
Recaptação funcionando normalmente 
NA = neurônio noradrenérgico 
5HT = neurônio serotoninérgico 
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Ação dos antidepressivos na Depressão 
Bloqueia a recaptação dos neurotransmissores NA e 5HT 
Resultado  > disponibilidade de neurotransmissores NA e 5HT 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ANTIDEPRESSIVOS 

  Os primeiros antidepressivos lançados no 
mercado no final da década de 50 e ao longo da 
década de 60 pertencem ao grupo dos tricíclicos, e 
se caracterizam por terem inúmeras ações 
neuroquímicas e por provocarem muitas reações 
adversas. Os antidepressivos mais recentes atuam 
de forma mais específica, apresentam menos 
efeitos colaterais e, conseqüentemente, melhor 
tolerância. 
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ANTIDEPRESSIVOS TRICICLICOS (ATC) 

  Os antidepressivos tricíclicos (ATC) vem 
cedendo espaço para os ISRS em razão do seu 
perfil mais favorável de efeitos colaterais. 

   
  Os ATCs atuam sobre diversos tipos de 
receptores: b loqueiam a recaptação da 
norepinefrina, da serotonina, e possuem afinidade 
por receptores colinérgicos, histaminérgicos, e 
adrenérgicos (alfa1), razão pela qual apresentam 
uma grande variedade de efeitos colaterais 



21/05/14 

4 

10 

ANTIDEPRESSIVOS TRICICLICOS (ATC) 

w Imipramina (Tofranil )  
w Clomipramina (Anafranil )  
w Amitriptilina (Tryptanol )  
w Nortriptilina (Pamelor )  
w Maprotilina (Ludiomil )  
w Doxepina (Sinequan ) 
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ANTIDEPRESSIVOS ISRS 

  Com o objetivo de obter medicamentos 
com menos efeitos colaterais, que fossem 
mais específicos na sua ação neuroquímica, 
e conseqüentemente melhor tolerados, foram 
desenvolvidos especialmente a partir do 
início dos anos 90, os chamados inibidores 
seletivos da recaptação da serotonina 
(ISRS), os quais progressivamente vêm 
ocupando o lugar dos tricíclicos, em razão do 

   seu melhor perfil de efeitos colaterais. 
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ANTIDEPRESSIVOS ISRS 
Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina 

w Fluoxetina (Prozac )  
w Sertralina (Zoloft )  
w Paroxetina (Aropax)  
w Citalopram (Cipramil ) 
w Escitalopram (Lexapro ) 
w Fluvoxamina (Luvox ) 
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ANTIDEPRESSIVOS TRICICLICOS (ATC) 
EFEITOS COLATERAIS E REAÇÕES ADVERSAS 

w  Boca Seca 
w  Constipação Intestinal 
w  Retenção Urinária 
w  Visão Borrada 
w  Taquicardia, Queda De Pressão  
w  Tonturas  
w  Sudorese  
w  Sedação 
w  Ganho De Peso 
w  Tremores. 
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ANTIDEPRESSIVOS ISRS 
 EFEITOS COLATERAIS E REAÇÕES ADVERSAS 

w Ansiedade 
w Desconforto gástrico  
w  (náuseas,dor pigástrica,vômitos),  
w  cefaléia,  
w  diminuição do apetite,  
w  disfunção sexual, inquietude, 
w  insônia, 
w  nervosismo, 
w  tremores 
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ANTIDEPRESSIVOS  
CONTRA INDICAÇÕES 

Problemas cardíacos  

Hipertrofia de próstata 

constipação 

ATC ISRS ISRS 

Gastrite 

RGE 

Uso de múltiplas drogas 

Disfunções sexuais 


