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RESUMO 

 

Primeiramente, tenta-se explicar o que são antidepressivos e a sua acção farmacológica. 
Depois, aborda-se a sua utilização no tratamento da depressão, para tentar perceber se são ou não 
eficazes. De seguida, referem-se os principais efeitos adversos, explorando a questão do suicídio. 
Por fim, compara-se a medicação com a Terapia Cognitiva.  
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Os antidepressivos são uma forma de tratamento preponderante e tem aumentado 
extraordinariamente nos últimos anos, como as estatísticas mostram claramente: segundo um 
relatório do INFARMED, entre 1995 e 2001, o consumo de antidepressivos em Portugal 
aumentou mais de 100% (Pires, 2004). Existem diversos tipos de antidepressivos, sendo os mais 
comuns os Inibidores Selectivos da Recaptação de Serotonina (ISRS), onde se incluem, por 
exemplo o Prozac, o Paxetil, o Cipralex e o Zoloft. A designação “antidepressivos”, contudo, é 
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um tanto enganadora, pois estes compostos nada têm de antidepressivo: são estimulantes 
aparentados com as anfetaminas. Portanto, o seu efeito essencial é o de acelerar o organismo 
através do aumento de acção de neurohormonas, neuropeptídeos e neurotransmissores, 
nomeadamente a norepinefrina e a serotonina. Algumas pessoas sentem este aumento de 
actividade como positivo e isso ajuda-as a melhorar da depressão. No entanto, a sua acção é mais 
ampla, daí resultando, eventualmente, uma muito grande e séria quantidade de problemas de 
saúde e alterações mentais (Pires, 2004).  

A diversidade de acções farmacológicas dos antidepressivos sugere que estes têm os seus 
efeitos clínicos através de meios funcionais diferentes. Vinte voluntários saudáveis participaram, 
num estudo transversal, para receber uma dose clínica de reboxetina e sertralina, durante duas 
semanas (Tranter, Healy, Cattell & Healy, 2002). Foram feitas avaliações de base da 
personalidade, usando o Questionário de Personalidade Tridimensional de Cloninger e as Escalas 
da Personalidade de Karolinska, bem como do humor, diária e semanalmente, (POMS e PANAS) 
e da qualidade de vida (SASS). Ambas as drogas causaram insónia, náuseas e disfunção sexual, 
em pelo menos metade dos sujeitos. Os efeitos periféricos, que provocaram diferenças maiores, 
foram a presença de frieiras e suores frios, com a reboxetina, e disquinésias ou distonias dos 
maxilares e da garganta, com a sertralina. Nenhum destes efeitos secundários era esperado, nem 
se pensava serem específicos de um sistema. Esta sobreposição nos efeitos secundários 
providencia uma justificação para controlar cada agente activo com outro agente activo, mais do 
que com placebo. A riboxetina e a sertralina diferiram nos seus efeitos na SASS e nas medidas do 
humor. A riboxetina pareceu aumentar a energia. Quanto aos efeitos da sertralina, estes foram 
mais difíceis de quantificar. O efeito de estar com uma droga preferida teve um impacto 
significativo na SASS, e na avaliação do humor e da personalidade. As descobertas apontam para 
a necessidade de pesquisa nos possíveis efeitos funcionais distintos dos agentes psicotrópicos 
selectivos, em diferentes sistemas cerebrais. E tiveram implicações para a prática clínica, 
particularmente para a manutenção do tratamento com antidepressivos (Tranter, Healy, Cattell & 
Healy, 2002). 

Moncrieff e Cohen (2006) referem que o termo “antidepressivos” diz respeito a uma droga 
que ajuda a corrigir anormalidades biológicas específicas que dão origem aos sintomas 
depressivos, de acordo com o modelo da acção do fármaco centrado na doença. Isto é, assume-se 
que os antidepressivos actuam na neurobiologia específica das desordens depressivas. Contudo, 
há uma evidência escassa que suporte esta ideia. Em alternativa, o modelo centrado no fármaco 
sugere que os psicotrópicos originam estados anormais que podem, por acaso, aliviar os 
sintomas. Os efeitos dos antidepressivos variam bastante de acordo com a sua classe química – 
desde a sedação e deterioração cognitiva até à estimulação moderada e, ocasionalmente, agitação 
acentuada. Não há evidência que mostre que os antidepressivos ou outro fármaco produzam 
melhoria do humor a longo prazo ou qualquer outro efeito particularmente útil no tratamento da 
depressão (Moncrieff & Cohen, 2006). 
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Seguindo, também, esta tinha de pensamento, Pires (2003b) afirma “Os antidepressivos não 
são o tratamento lógico e natural para a depressão” (p.143). A ideia de que a depressão é uma 
doença bioquímica, em que haveria uma diminuição ou desregulação na actividade dos 
neurotransmissores serotonina e norepinefrina não tem qualquer sustentação científica, pois 
nunca foi demonstrada a existência desse défice. Na verdade, a generalidade dos estudos não 
encontrou nenhuma relação entre a resposta aos antidepressivos e a dosagem dos mesmos (Fisher 
& Greenberg, 1997 cit in Pires, 2003b). Assim, nunca se estabeleceu relação entre a quantidade 
de droga tomada e a respectiva resposta terapêutica, pois esta não existe (Pires, 2003b). 

De facto, Pires (2003a) afirma “Não existem antidepressivos” (p.73), pois se estas drogas 
fossem, efectivamente, antidepressivas, deveriam tratar não só com eficácia a depressão, mas, 
igualmente, serem específicas relativamente ao tratamento desta perturbação, o que não acontece. 
Considerando o conjunto das investigações farmacológicas disponíveis, pode dizer-se que a 
eficácia do placebo é, em termos gerais, 30-35% e das drogas antidepressivas, 50-60% (Pires, 
2003a). De facto, Healy (2007) analisa a interpretação e as implicações clínicas das descobertas 
de ensaios controlados da eficácia dos antidepressivos, e as meta-análises múltiplas sugerem que 
estes ensaios demonstram, grosseiramente, que 50% dos doentes respondem positivamente aos 
antidepressivos comparados com 40% de placebo (Kirsch & Sapirstein, 1998; Kirsch, Moore, 
Scoboria & Nicholls, 2002; Stone & Jones, 2006 cit in Healy, 2007). Thomson (1982 cit in Pires, 
2003a), utilizando os estudos com placebos activos de Morris e Beck (1974 cit in Pires, 2003a), 
verificou que apenas num o fármaco foi superior ao placebo. Então, quando se controlam os 
efeitos activadores ou adversos dos fármacos, utilizando substâncias que produzem efeitos 
semelhantes, a tendência é para não haver diferença na resposta a fármacos antidepressivos e a 
placebo. O estudo de Kirsh e Sapirstein (1998 cit in Pires, 2003a), que envolveu tricíclicos, 
tetracíclicos, ISRS, outros antidepressivos e outras medicações consideradas não antidepressivas, 
revelou que os antidepressivos são em grande parte meros placebos activos. De facto, o estudo 
mostra que 70% do efeito terapêutico destas drogas é placebo. Os autores concluíram que a 
resposta terapêutica aos fármacos não corresponde aos efeitos terapêuticos, ou seja, o facto de um 
sujeito melhorar não quer dizer que seja devido a algo intrínseco ao próprio fármaco (e.g., a 
melhoria dever-se à resolução de problemas que o perturbavam) (Pires, 2003a). 

Relativamente à eficácia dos antidepressivos, Leuchter (s.d. cit in Jancin, 2008) assegurou 
que um EEG biomarcador quantitativo mostra informações que permitem prever a resposta aos 
antidepressivos na Depressão Major. No seu estudo – Biomarcadores para a Rápida Identificação 
da Eficácia Terapêutica na Depressão Major (BRITE-MD) – os sujeitos tinham uma linha de 
base do EEG quantitativo; foi-lhes dado 10mg por dia de escitalopram (Lexapro); uma semana 
mais tarde, fizeram outro EEG quantitativo e foram distribuídos aleatoriamente em três 
categorias: 7 semanas de escitalopram contínuo, aumento de 300 mg por dia de bupropion XL ou 
mudaram para bupropion XL. A grande descoberta do estudo foi que os pacientes geridos de 
acordo com a resposta ao antidepressivo prevista pelo EEG – aqueles que tiveram um 
biomarcador positivo e permaneceram com escitalopram ou tiveram um biomarcador negativo e 



 

Joana Miguel Seabra 4

www.psicologia.com.pt 
 

Documento produzido em 21-11-2009 

mudaram para bupropion XL – tiveram 68% de resposta, uma grande redução na linha de base da 
pontuação na Escala de Medida da Depressão de Hamilton, após 7 semanas de tratamento. Esta 
percentagem foi bem melhor do que a resposta de 35%, em pacientes colocados num tratamento 
inconsistente com o seu biomarcador (os pacientes com um biomarcador negativo que 
permaneceram com escitalopram ou com um biomarcador positivo, mas que mudaram para uma 
droga alternativa) (Jancin, 2008).   

É extremamente importante atentarmos que, mesmo quando a medicação é feita a níveis 
terapêuticos, existem muitos efeitos adversos (secundários ou colaterais), suficientemente sérios 
e perturbadores para colocarmos em questão as eventuais vantagens terapêuticas. Pires (2003a,b) 
indica os seguintes: retenção urinária; cáries dentárias; convulsões; distúrbios sexuais; alterações 
cardiovasculares, hematológicas, hepáticas, musculares, ósseas, neurológicas e gastrointestinais; 
parkinsonismo; disquinésia tardia; depressão; mania; psicose; asma; renite; bronquite; e 
“síndrome da serotonina”, que pode ser fatal e consiste, por exemplo, em euforia irracional, 
agitação, confusão, problemas gastrointestinais, alterações neurológicas (febre, fraca 
coordenação, espasmos musculares, hiper-reflexos). Os antidepressivos podem, também, 
perturbar o funcionamento da glândula pituitária, resultando em problemas sexuais e 
reprodutivos (Breggin, 2001; Tracy, 2001 cit in Pires, 2003b), da tiróide (hipertiroidismo e 
inflamação), diabetes mellitus e, raramente, osteoporose (Pires, 2003b). 

Desde que os tratamentos antidepressivos foram introduzidos, que há preocupações sobre 
se estes podem levar ao suicídio (Kielholz & Battegay, 1958 cit in Healy & Whitaker, 2003). 
Tem havido, também, uma preocupação legítima de Saúde Pública que o debate sobre possíveis 
perigos pode deter pessoas em risco de suicídio de procurarem tratamento, levando 
possivelmente a um aumento de suicídio (Healy & Whitaker, 2003). De facto, tem havido uma 
longa controvérsia acerca da possibilidade dos ISRS poderem induzir o suicídio em alguns 
pacientes (Healy & Whitaker, 2003). Por outro lado, a propaganda biomédica difunde a ideia de 
que os antidepressivos são necessários quando existe o risco de suicídio, o que não se baseia em 
evidência empírica. Se existe alguma relação entre antidepressivos e suicídio é que eles 
aumentam a ideação do suicídio e, por isso mesmo, o risco de suicídio. O antidepressivo só 
bloqueia qualquer hipótese de suicídio se a pessoa tomar doses tão elevadas que fica totalmente 
prostrada (Pires, 2003b). Neste âmbito, Healy e Whitaker (2003) conduziram meta-análises de 
ensaios controlados, que indicam que os ISRS podem reduzir a ideação suicida em alguns 
pacientes. Contudo, os mesmos ensaios revelaram um excesso de actos suicidas em tratamentos 
activos comparados com placebos, o que também aparece em estudos epidemiológicos. Os dados 
revistos tornam difícil sustentar a hipótese de que os ISRS não causam problemas em alguns 
indivíduos, por isso são necessários mais estudos para estabelecer a magnitude do risco e 
características dos pacientes que possam estar mais em risco. Sugere-se, ainda, que se façam 
advertências e acompanhamento aos doentes, de forma a tentar reduzir os riscos (Healy & 
Whitaker, 2003).  
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DeRubeis (2002 cit in NJ-ACT, 2002), comparando a medicação com a Terapia Cognitiva, 
afirma que a Terapia Cognitiva sem medicação é um tratamento de primeira linha para pacientes 
em ambulatório com depressão severa ou moderada. O autor encontrou que, para pacientes com 
este tipo de depressão, a Terapia Cognitiva actua tão bem como a medicação após dezasseis 
semanas (permaneceram não deprimidos, após um ano, 39% dos doentes que receberam Terapia 
Cognitiva, 29.8% dos que tomaram Paxil e mantiveram no ano de follow-up, e 15.6% dos que 
tomaram Paxil e receberam manutenção de placebo). É fundamental que a Terapia Cognitiva seja 
bem conduzida e, para isso, o autor fornece algumas dicas para os terapeutas: os pacientes devem 
perceber e aceitar o modelo cognitivo (compreender que as suas emoções resultam dos 
pensamentos automáticos, e que podem alterá-los; fazer o registo dos pensamentos e aprender a 
usá-lo); nunca aceitar quando o paciente diz que nenhuma imagem ou pensamento precedeu uma 
emoção (usar o role-play ou a imagery para ajudá-lo a lembrar-se, perguntar “o que acha que 
pensou?” ou oferecer um leque de possibilidades); o tratamento não deve ser igual para todos os 
sujeitos, mas focar-se nos problemas de vida de cada um; é necessário trabalho entre as sessões, 
devendo-se marcar trabalhos-de-casa específicos para cada doente; no final de cada sessão, 
perguntar: “De que forma poderá melhorar até à próxima sessão?” e deixar o paciente escolher as 
tarefas para casa; quando não fazem os trabalhos-de-casa, usar a Terapia Cognitiva para ajudá-los 
a compreender o seu evitamento e perguntar “Quando considerou fazer os trabalhos-de-casa, que 
pensamentos ou imagens teve?” ; se o paciente está focado na medicação, dizer “A medicação 
tornou o seu pensamento mais racional, mas pode aprender a fazer isso sozinho, sem medicação” 
(DeRubeis, 2002 cit in NJ-ACT, 2002). 

 
 
CONCLUSÃO 
 
Nos últimos anos, houve um grande aumento de consumo de antidepressivos, que está 

relacionado com uma maior detecção de casos para medicação. Mas há mais pessoas com 
depressão? Não, há mais pessoas indicadas para tomar antidepressivos. Assim, há pessoas que 
aparecem em consulta a tomar esta medicação, sem ter depressão, preenchendo apenas alguns 
dos critérios ou tendo perturbação de ansiedade (Pires, 2003b). É preciso atentar nesta situação, 
que é bastante complexa e nos deve fazer reflectir e questionar, na prática clínica, os efeitos 
destes fármacos e a utilidade dos mesmos no sujeito em questão. Nós, terapeutas, devemos 
assumir um papel fulcral para tentar modificar esta situação, elucidando o doente sobre os seus 
sintomas, por exemplo se forem devidos à medicação. É importante, também, proporcionarmos 
um tratamento idiossincrático com as dificuldades do doente em particular, e acompanharmos e 
defendermos o processo de descontinuação da farmacoterapia. Pois, como diz Pinel (1806 cit in 
Healy, 2009) “Administrar medicamentos correctamente é uma arte de grande importância, mas 
saber quando suspender ou omiti-los é uma arte de maior importância e mais difícil de adquirir” 
(p.10).  
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Neste âmbito, é pertinente mencionar que estas substâncias, em geral, não deveriam ser 
usadas mais que alguns meses, até porque o seu estudo, também, nunca ultrapassou os dois ou 
três meses. Por outro lado, as pesquisas mostram que a maioria das pessoas que melhora com 
estas drogas recai quase logo que estas são retiradas, o que leva ao seu uso permanente e crónico, 
a maioria das vezes com sucessivas mudanças de medicações. Portanto, o seu uso deveria ser 
mais ponderado, e não chegar-se ao ponto actual, em que as pessoas são colocadas a tomá-las de 
imediato e por tempo indeterminado, sem qualquer outra opção (Pires, 2004). 
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