
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ESCOLA DE ENFERMAGEM

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MATERNO INFANTIL E PSIQUIÁTRICA

Antidepressivos

Profª Gabriella de Andrade Boska

Outubro, 2018



Introdução

Existem atualmente mais de 30 compostos antidepressivos
comercializados, uma parcela considerável dos clientes não
responde adequadamente aos medicamentos disponíveis.

Os antidepressivos têm eficácia em aproximadamente 70% dos

casos- pessoa eutímica, assintomática, funcional do ponto de

vista profissional, ocupacional e social, sem recaídas.

Das 10 medicações psiquiátricas mais prescritas, 6 são

antidepressivos





●40 a 50% das pessoas - não atingem a remissão com o primeiro 

tratamento farmacológico 

●10 a 20% - permanecerão sintomáticos, mesmo após múltiplas 

tentativas medicamentosas. 

●Uma parcela - resposta parcial

Essas pessoas têm chance 4 a 5 vezes maior de recaída em um 

ano que aqueles sem sintomas residuais.



Indicações

●Quadros depressivos unipolares, bipolares 

●Quadros depressivos associados à esquizofrenia e quadros demenciais

●Transtornos ansiosos (como transtorno do pânico, ansiedade generalizada, 

transtorno obsessivo-compulsivo e síndrome do estresse pós-traumático)

●Bulimia nervosa 

●Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade

●Dor crônica

●Enxaqueca 



Classificação

Antidepressivos

Tricíclicos

IMAOISRS

Inibidores da enzima 

monoaminooxidase

Inibidores Seletivos da 

Recaptação de Serotonina



Mecanismo de ação

Tricíclicos - inibem a recaptação de serotonina e noradrenalina e 

em menor proporção, a dopamina.

*Tetracíclicos – inibem a recaptação de serotonina, noradrenalina 

e dopamina. 

IMAO - Produzem inibição irreversível e não seletiva da MAO tipo 

A e B (feniletilamina, sertotonina, dopamina, noradrenalina). 

ISRS – inibem a recaptação de serotonina.

* ISRSN – inibem a recaptação de serotonina e noradrenalina. 





Ação dos antidepressivos 



Tricíclicos

●Imipramina; 

●Clomipramina; 

●Amitriptilina; 

●Nortriptilina; 

●Maprotilina;

●Doxepina.

Perfil favorável a efeitos colaterais:

boca seca; constipação intestinal;

retenção urinária; visão turva por

dificuldade de acomodação visual;

aumento da pressão intra-ocular;

taquicardia, queda de pressão; tonturas;

sudorese; sedação; ganho de peso;

tremores; alterações cardiovasculares e

disfunção sexual.



Tricíclicos

●Contra-indicações: Problemas cardíacos; Hipertrofia de 

próstata; Constipação (íleo paralítico); glaucoma de ângulo 

fechado; epilepsias e propensão para convulsões; distúrbios de 

equilíbrio.

● Interações medicamentosas - potencializam efeitos de 

fármacos anticolinérgicos, hipnóticos, álcool, anestésicos gerais e 

anticoagulantes orais. Revertem os efeitos anti-hipertensivos de 

algumas medicações

Não se deve associar tricíclicos com IMAO. 



Tetracíclicos

Menos riscos de efeitos adversos, utilizados como terceira opção quando 

os seletivos não fazem efeito. 

Possui efeito analgésico e sedativo 

●Mirtazapina



Intervenções de enfermagem

● Orientar as pessoas em tratamento e seus familiares que o tratamento 

é prolongado e efeitos desejados demoram algum tempo para surgir (2 a 

3 semanas). 

● Com o início do efeito terapêutico da substância antidepressiva o 

enfermeiro deverá atentar para o risco da tentativa de suicídio.

●O comportamento da pessoa deve ser observado porque à fase de 

depressão pode-se seguir uma agitação quando, então, o tratamento 

deverá ser modificado.



IMAO

São os antidepressivos mais antigos. Além de efeitos colaterais mais 

intensos, seu uso requer restrição dietética de consumo de queijos, vinho 

e outros alimentos ricos em tiramina, sob o risco de desencadeamento de 

grave crise hipertensiva.

* Depressão atípica



IMAO

●Tranilcipromina

●Pargilina

●Fenelzina

Efeitos adversos: 

Aumento da pressão, 

hipotensão postural, ganho de 

peso, insônia.



Intervenções de enfermagem

●Não se deve oferecer alimentos que contenham tiramina: queijos, 

embutidos ou defumados, fígado, vinhos, cerveja, extrato de carne, polpa 

de laranja, sopa instantânea, entre outros. 

●Crise hipertensiva: cefaleia, rigidez na nuca, rubor facial, taquicardia, 

sudorese, náusea e vômito. 

●Associados ao IMAO os descongestionantes nasais, broncodilatadores

e anestésicos: pode desencadear a crise; 



Intervenções de enfermagem

●A observação destes sinais é válida para até 20 dias após o

término do tratamento, se houver.

●É comum ocorrência de hipoglicemia: pessoas diabéticas devem

receber especial atenção, mesmo fazendo uso de insulina.



ISRS

Vêm ocupando o lugar dos tricíclicos, em razão do seu melhor 

perfil de efeitos colaterais. 

Totalmente seletivo para o principal neurotransmissor envolvido 

em quadros depressivos. 



ISRS

●Fluoxetina; 

●Sertralina; 

●Paroxetina; 

●Citalopram; 

●Escitalopram; 

●Fluvoxamina.

Efeitos colaterais e reações adversas:

Ansiedade; Desconforto gástrico; 

(náuseas, dor pigástrica, vômitos); 

cefaléia, diminuição do apetite, disfunção 

sexual, inquietude, insônia, nervosismo, 

tremores.



ISRS

●Contraindicações: Gastrite; Uso de múltiplas drogas e Disfunções 

sexuais.

●Interações Medicamentosas: A seletividade de ação dos ISRS aumenta o 

risco de interação com outras substâncias levando ao aparecimento de 

sintomas descritos como síndrome serotoninérgica: alterações cognitivas e 

comportamentais (confusão, hipomania, agitação); do sistema nervoso 

autônomo (diarréia, febre, efeitos na pressão arterial, náuseas e vômitos); e 

neuromusculares (incoordenação e tremores). 

É muito comum quando associada à IMAO, porém pode ocorrer 

também quando há combinação com antidepressivos tricíclicos. 



ISRSN

●Venlafaxina; 

●Desvenlafaxina;

●Mirtazapina. 

Efeitos colaterais e reações adversas:

Boca seca, insônia, nervosismo, tremores, 

sonolência, enjoos, vômitos, problemas 

de ejaculação, redução da libido excesso 

de suor e visão turva, perda ou ganho de 

peso.



Intervenções de enfermagem

- Ministrar ISRS durante as refeições, pois os mesmos podem causar 

mal-estar gástrico;

- Estar atento para o aparecimento de reações indicativas da síndrome 

serotoninérgica (associação com IMAO e ADT);

- Observar quando há mudança na prescrição de medicamentos e, na 

presença desses sinais e sintomas, comunicar o médico responsável e 

tomar as medidas gerais de enfermagem adequadas de acordo com as 

manifestações apresentadas pela pessoa.



Classe do antidepressivo Medicação Efeitos colaterais

Antidepressivos tricíclicos Imipramina, Clomipramina, Amitriptilina

ou Nortriptilina

Boca seca, retenção urinária, prisão de 

ventre, delírios, sonolência, pressão 

baixa, tonturas ao levantar, ganho de 

peso.

Inibidores seletivos da recaptação da 

serotonina (ISRS)

Fluoxetina, Paroxetina, Citalopram, 

Escitalopram, Sertralina ou Trazodona

Enjoos, boca seca, sonolência, 

produção excessiva de suor, tremores, 

inquietação, prisão de ventre, dor de 

cabeça e problemas de ejaculação, 

redução da libido, emagrecer.

Inibidores da recaptação ou aumento 

da atividade da serotonina e da 

noradrenalina (ISRNS)

Venlafaxina, Desvenlafaxina, 

Duloxetina ou Mirtazapina

Boca seca, insônia, nervosismo, 

tremores, sonolência, enjoos, vômitos, 

problemas de ejaculação, redução da 

libido excesso de suor e visão turva, 

perda ou ganho de peso.

Inibidores da Monoaminoxidase (IMAO) Selegilina, Pargilina, Fenelzina ou 

Toloxatona

Aumento da pressão, hipotensão 

postural, ganho de peso, insônia.

Outros tipos Bupropiona, Trazodona, Nefazodona 

ou Amoxapina

Sonolência, tremor, irritabilidade, boca 

seca, prisão de ventre.







Atenção

●Superdosagem – risco para ideação suicida 

●Não fazer a retirada abrupta da medicação – insônia, pesadelos, 

inquietação, aumento dos efeitos adversos



Fases do tratamento

Aguda- 6 a 12 semanas (tricíclicos 2 a 3 

semanas) 

Continuação -4 a 9 meses

Manutenção – mais de 1 ano
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Ansiolíticos

Hipnóticos



Benzodiazepínicos (BZD)

●Os benzodiazepínicos (BDZ), que no passado eram os

medicamentos preferenciais para o tratamento da ansiedade vêm

cedendo progressivamente o lugar para os antidepressivos.

●Os primeiros benzodiazepínicos lançados no mercado brasileiro

foram o diazepam e clordiazepóxido, no início da década de 1960.







Propriedades farmacológicas 

●Indicações:

Sedativos; 

Ansiolíticos; 

Hipnóticos; 

Relaxantes musculares; 

Anticonvulsivantes.

Causam dependência e 

Reações de Abstinência.



Mecanismo de Ação

1 - Potencializa o 

efeito inibitório do 

GABA (principal NT 

inibitório do SNC)

2- Desencadeia 

abertura dos canais 

de cloro

3- Diminuição da 

excitabilidade 

nervosa



Benzodiazepínicos Ação Drogas

Curta duração Ação hipnótica Alprazolan, 

Midazolan

Longa duração Ação ansiolítica Clonazepan, 

Diazepam, 

clobazam



BZD mais comuns



Buspirona

Ansiolítico não benzodiazepínico

Lançada com a expectativa de não apresentar os efeitos adversos dos 

BDZ – não causa dependência física e não interage com o álcool.

●Utilizada como segunda escolha no transtorno de ansiedade 

generalizada, quando existem contraindicações para o uso de 

antidepressivos ou BDZs.

●Utilizada em quadros de ansiedade em pacientes idosos, normalmente 

mais sensíveis aos BDZs, ou em pacientes com alto potencial de abuso 

ao álcool ou aos BDZs.



Buspirona

●Efeitos colaterais: tonturas, cefaleia, náusea, fadiga, inquietude 

e sudorese.

Possui meia vida curta

Necessária administração 3 vezes ao dia 

Efeito ansiolítico leva de 3 a 4 semanas.

Esses fatores dificultam a adesão.



Zolpidem, zopiclona e zaleplon

Hipnóticos com meia vida curta (2 a 6 horas)

Pouco efeito mio-relaxante. 

Faz com que ocorra pouca ou nenhuma sedação no período 

diurno, podendo ser ingeridas no meio da noite. 

Não existem relatos de dependência.



Efeitos colaterais e reações adversas:

Zolpidem e zaleplon: amnésia, diarréia, fadiga, 

sonolência, tonturas.

Zopiclona: boca seca, gosto amargo, sonolência.



Contra Indicação

Glaucoma

Insuficiência respiratória ou DPOC

Miastenia gravis 

Doença hepática *(oxazepam ou lorazepam), ou renal graves 

(usar doses mínimas) 

Hipersensibilidade a essas drogas

Alcoolistas 



Efeitos colaterais e reações adversas (BZDs)

●Sedação, fadiga, perdas de memória, sonolência, falta de 

coordenação motora, diminuição da atenção, concentração e 

reflexos, aumentando o risco para acidentes de carro ou no 

trabalho. 

●Podem provocar também aumento de peso, prejuízos da função 

sexual, irregularidade menstrual e anomalias sanguíneas.

●Em pessoas idosas estão associados a quedas e fraturas do 

colo do fêmur. 



Efeitos colaterais e reações adversas

●Dependência, síndrome de abstinência e rebote - Síndrome 

de retirada ou de descontinuação é semelhante a um quadro de 

ansiedade:

Inquietude, nervosismo, taquicardia, insônia, agitação, fraqueza, 

cefaleia, fadiga, dores musculares, tremores, náuseas, vômitos, 

diarreia, cãibras, hipotensão, palpitações, tonturas, hiper-reflexia, 

hipersensibilidade a estímulos, fotofobia, perturbações sensoriais, 

disforia, fenômemos psicóticos, convulsões e ataques de pânico.



Efeitos colaterais e reações adversas

●Nos casos mais graves, podem ocorrer convulsões, confusão, 

delirium e sintomas psicóticos. A duração é variável: os sintomas 

raramente ultrapassam 7 dias. 

Para prevenir deve-se fazer uma retirada gradual do 

medicamento (50% da dose em 2 a 4 semanas, e os restantes 

50% num período bem mais longo).



Interações medicamentosas

Potencializam a ação sedativa  e podem levar a depressão 

respiratória

http://serv-bib.fcfar.unesp.br/seer/index.php/Cien_Farm/article/viewFile/3659/3659





BZDs e Contraceptivos orais

Diminuição do efeito do 

BZDs e do contraceptivo:

Lorazepam

Oxazepam

Temazepam

Aumento do efeito do 

BZDs:

Diazepam

Alprazolam

Triazolam

*Alguns antidepressivos também 

possuem esta propriedade



Intervenções de Enfermagem

●Avaliar os pedidos frequentes de medicamentos ou doses maiores 

do que as prescritas;

●Observar casos de ataxia, fala desconexa e vertigem (intoxicação);

●Orientar a não retirada abrupta da medicação pois pode causar 

repetição dos sintomas adversos como precipitar casos de 

abstinência;



Intervenções de Enfermagem

●Avaliar sintomas de abstinência;

●Orientar quanto ao risco de rebaixamento da consciência evitando 

realizar atividades que exijam atenção;

●Orientar a não ingestão de bebidas alcóolicas, se o uso ocorrer 

orientar a interrupção da medicação e a busca por um serviço de 

saúde. 



Caso 1 - PMF, 33 anos em uso de haldol decanoato 2 ampolas a cada 15 dias. Em

acompanhamento no CAPS AD por uso de álcool e crack. Na terceira semana de

administração do antpsicótico, não compareceu. Na semana seguinte veio com sinais de

intoxicação por álcool e referiu também uso de crack, sem alimentação. Como proceder.

Caso 2 – TCG, 38 anos sexo feminino, internada por transtornos esquizoafetivo, em uso de

Olanzapina e Risperidona 3 vezes ao dia, Clonazepam 2 vezes ao dia. Na primeira semana

de internação apresenta: fala pastosa, sialoréia, lentificação psicomotora e delírios

persecutórios. Já teve tentativas de suicídio anteriores pela igestão de psicofármacos e não

costuma aderir ao tratamento referindo muitos efeitos colaterais. Como proceder.


