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RESUMO 

 

Depressão é uma doença presente na atualidade, afetando em diversas áreas 
da vida de uma pessoa, sendo responsável desencadear outras doenças 
graves, podendo levar o indivíduo até mesmo ao suicídio. O objetivo desse 
estudo foi descrever a importância do uso de psicoativos em pacientes 
diagnosticados com depressão, a metodologia utilizada foi a pesquisa 
bibliográfica descritiva e explicativa. O uso de substâncias psicoativas e a 
presença de sintomas interferem significativamente na vida dos usuários, o que 
pode comprometer a motivação para o tratamento, afetando negativamente a 
qualidade de vida desta população. 
 

Palavras chaves: Psicoativo. Depressão. Tratamento. 

  

 

 



 

ABSTRACT 

 

Depression is a current illness, affecting in several areas of a person's life, 
being responsible for triggering other serious illnesses, which can lead the 
individual to even suicide. The objective of this study was to describe the 
importance of the use of psychoactive drugs in patients diagnosed with 
depression, the methodology used was descriptive and explanatory 
bibliographic research. The use of psychoactive substances and the presence 
of symptoms interfere significantly in the life of the users, which can 
compromise the motivation for the treatment, negatively affecting the quality of 
life of this population. 
 
 

Keywords: Psychoactive. Depression.  Treatment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A depressão é o transtorno mental relacionado ao humor e ao afeto, 

caracterizada como um episódio patológico no qual existe a perda de interesse, de 

prazer, de apetite, de sentimento de culpa, de inutilidade, de falta de energia e de 

pensamento de morte (FUREGATO, 2013). Essa doença psiquiátrica está associada 

ao maior risco de morbidade e mortalidade, ao aumento na utilização dos serviços 

de saúde, à negligência no autocuidado, à adesão reduzida aos regimes 

terapêuticos e a maiores riscos de suicídio (SOARES et. al., 2013). 

A depressão será a doença que mais gerará custos econômicos e sociais 

para os governos, devido aos gastos com tratamento para a população e às perdas 

por afastamento do trabalho. Segundo a OMS há cerca de 121 milhões de pessoas 

com depressão, sendo 17 milhões delas no Brasil (SANTOS; SIQUEIRA, 2010).  

Este transtorno está associado ao aumento da morbidade e mortalidade, tanto 

pelo maior risco de suicídio, como pela possibilidade de piorar ou aumentar o risco 

de doenças cardíacas e o diabetes mellitus tipo 2. De acordo com pesquisadores, o 

transtorno seria consequência da falta de neurotransmissores no cérebro, ou seu 

mau funcionamento: dopamina, noradrenalina e, principalmente serotonina, 

hormônios mediadores do humor, entre outras funções cerebrais (STRIEDER, 2010).  

As mulheres são duas vezes mais susceptíveis ao risco de desenvolver 

transtornos depressivos que os homens, diferença que pode ser consequência de 

fatores psicossociais e biológicos associados ao sexo feminino, visto que as 

sensações de estresse e bem-estar experimentadas por homens e mulheres 

resultam da interação diferenciada dos hormônios sexuais com os 

neurotransmissores (MEA; PECCIN, 2017).  

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação 

Psiquiátrica Norte-americana, em sua 4ª edição, descreve como critérios para 

diagnosticar os transtornos depressivos: humor deprimido na maior parte do tempo; 

interesse diminuído ou perda de prazer na realização das atividades (anedonia); 

sensação de inutilidade ou culpa excessiva; indecisão ou diminuição da capacidade 

de pensar e concentrar-se; fadiga; insônia ou sono excessivo; agitação ou lentidão 

de movimentos; perda ou ganho significativo de peso; ideias recorrentes de morte ou 

suicídio (SOUZA; PEREIRA; BUAIZ, 2008).  
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O tratamento farmacológico para os transtornos depressivos depende da 

escolha correta da classe terapêutica. Desta forma, os antidepressivos tricíclicos 

(ADTs) inibem a recaptação de noradrenalina e serotonina. Os inibidores da enzima 

monoaminoxidase (IMAO) atuam bloqueando a atividade de uma ou ambas as 

isoformas (MAO-A, MAO-B) o que aumenta as reservas de noradrenalina, dopamina 

e serotonina nas terminações nervosas. Os inibidores seletivos da recaptação da 

serotonina (ISRS) inibem a recaptação pré-sináptica da serotonina, aumentando a 

sua disponibilidade sináptica. Diante disto, foi realizado um estudo bibliográfico 

sobre o uso de psicoativos em pacientes diagnosticados com depressão (LIMA; 

GERMANO; CARVALHO, 2016).  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. DEPRESSÃO 

 

 A depressão é considerada uma das doenças mais impactantes das últimas 

décadas, ocorre em todas as faixas etárias, inclusive nos idosos, acarretando 

sentimento de tristeza e isolamento social, podendo provocar surtos e também o 

suicídio (DRAGO & MARTINS, 2012). 

 O desenvolvimento da depressão engloba os aspectos biológicos 

(vulnerabilidade na saúde decorrente de doenças crônicas), psicológicos (viuvez, 

falta de atividades sociais, e mudança de papéis) e sociais (escolaridade, pobreza, 

solidão e modificações no suporte social) (SOARES et al., 2013)  

Neste contexto, é importante diferenciar tristeza e depressão. A tristeza é um 

estado momentâneo causado por perdas, lembranças de momento difíceis, 

desilusões, fim de relacionamentos e diversas outras formas. Esses sentimentos 

tendem a ser passageiros, cujos sintomas vão se diminuindo com o decorrer do 

tempo 

e a pessoa consegue voltar sua rotina normal. Porém, quando esses sintomas 

persistem por duas semanas consecutivas e são acompanhados de apatia, 

desesperança, indiferença, apresentam-se sinais claros de depressão.  

Ressalta-se que a depressão é caracterizada por transtorno de humor de 

grande sofrimento, rodeado por perda de energia e interesse, sentimento de culpa, 

dificuldade de concentração, pensamentos negativos, modificação no sono e na 

atividade sexual, pensamentos de suicídio ou morte, alterações do apetite (ganho ou 

perda de peso), desamparo e diminuição ou perda de interesse em realizar 

atividades (FEITOSA, 2014). No idoso, a depressão é apresentada de maneira 

atípica ou indireta, ou seja, encoberta por múltiplas e variadas queixas somáticas e 

associada a quadros de ansiedade (SILVA, 2010). Sendo assim, é importante à 

procura de profissional competente, a fim de que seja realizado corretamente o 

diagnóstico, e, por consequência, tratar-se de maneira eficaz. 

As causas da depressão são variadas, podendo surgir de fatores biológicos, 

psicológicos e sociais. A causa biológica é a presença de depressão em outros 

membros da família, considerando-se predisponentes. Por sua vez, a causa 
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psicológica é o fato de adoecer devido à morte. Por fim, as causas sociais se 

relacionam à perda de emprego, divórcio da família, brigas e em decorrência do 

abandono da família (COUTINHO et al., 2012).  

A depressão pode ser causada também por substâncias de abuso (como 

álcool), doenças infecciosas, neurológicas, metabólicas, neoplasias, câncer e 

endócrinas ou doenças cardiovasculares (MARTINELLI, 2016) 

Vale acrescentar, neste contexto, que alguns medicamentos também podem 

causar sintomas depressivos, como os antiparkinsonianos (L-dopa, amantadina), 

benzodiazepínicos (diazepam e outros), anti-hipertensivos (alfa-metildopa, clonidina, 

nifedipina, propranolol, digoxina), além de corticóides (STELLA et al., 2016). 

De outro lado, idosos socialmente integrados e felizes nas suas relações 

familiares relatam um menor número de sintomas depressivos. Portanto, observa-se 

que a família desempenha um papel relevante para a socialização do idoso na ILPI, 

proporcionando efeitos benéficos sobre o bem-estar e a saúde dos mesmos, enfim, 

possibilitando uma melhor qualidade de vida (SOUZA, 2016). 

 

2.2. MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA DEPRESSÃO 

 

  

 Além das causas sociais e psicológicas, a depressão também possui causas 

biológicas, de acordo com a Teoria Monoamínica da depressão, a depressão resulta 

de uma diminuição patológica na neurotransmissão de serotonina e/ou norepinefrina 

que, dentre outras funções, desempenham papéis críticos na modulação do humor, 

no ciclo de sono-vigília e na motivação (FEITOSA, 2014).  

Com base no exposto, pode-se deduzir que o aumento na neurotransmissão da 

serotonina e/ou norepinefrina pode melhorar ou reverter a depressão (GOLAN, 

TASHJIAN JÚNIOR, ARMSTRONGEHRIN, & ARMSTRONG, 2013). Sendo assim, a 

ação dos antidepressivos se baseia na modulação desses neurotransmissores.  

Serão citados na tabela 1, os principais medicamentos utilizados no tratamento 

da depressão 

 

 

 



 

 

 

15 

 

Tabela 1: Principais medicamentos utilizados na depressão. 
 

Classe do Antidepressivo Representantes 

Antidepressivos tricíclicos Imipramina, 

Amitriptilina, 

Desipramina, 

Nortriptilina e 

Clomipramina 

 

Inibidores seletivos da 

recaptação de serotonina 

Fluoxetina, 

Citaprolam, 

Paroxetina, 

Sertralina e 

Escitaprolam 

Inibidores da recaptação da 

serotonina e da noradrenalina 

Venlafaxina e 

Duloxetina 

Fonte: (GOLAN et al., 2013) 

 

Os Antidepressivos Tricíclicos (ADT) possuem como mecanismo de ação a 

redução da recaptação de serotonina e norepinefrina, aumentando a disponibilidade 

desses neurotransmissores na fenda sináptica. Alguns possuem predominância da 

atividade noradrenalina e outros da serotoninérgica. Podem ainda bloquear os 

receptores histaminérgicos, colinérgicos e muscarínicos responsáveis pela maioria 

dos efeitos adversos (BRATS, 2012).  

Os efeitos anticolinérgicos consistem em sintomas típicos de bloqueio dos 

receptores muscarínicos de acetilcolina: boca seca, visão turva, confusão, náusea, 

vômitos, anorexia, constipação, taquicardia e retenção urinária. Já os efeitos anti- 

histaminérgicos incluem ganho de peso, sedação e confusão (no idoso). Por fim, os 

efeitos antiadrenérgicos consistem em hipotensão ortostática, sonolência, 

taquicardia reflexa, e tonteira. A hipotensão ortostática constitui um risco 

particularmente significativo em pacientes idosos, e nesses indivíduos é necessário 

proceder uma cuidadosa monitorização (GOLAN et al., 2013) 
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A administração de barbitúricos parece diminuir os níveis dos ADT’s, por 

causa 

da indução enzimática do microssômico hepático. Não é aconselhado a pacientes 

em uso de tricíclicos administrar barbitúricos (STRIEDER, 2010). Vários autores 

determinaram uma inibição da metabolização dos ADT com consequente aumento 

dos seus níveis plasmáticos pelos neurolépticos, principalmente perfenazina, 

clorpromazina, levomeorimazina e haloperidol. O mecanismo sugerido consiste na 

diminuição da hidroxilação. Os outros fatores que interferem com os níveis 

plasmáticos dos ADT’s são expostos na tabela 2 (SILVA, 2017). 

 

Tabela 2: Drogas que modificam os níveis plasmáticos dos ADT. 

Diminuem Aumentam 

Álcool Cloranfenicol 

Barbitúricos Corticosteroide 

Carbamazepina Dissulfiram 

Contraceptivos orais Fluoxetina 

Fumo Meperidina 

Glutetimida Metilfenidato 

Hidrato de cloral Morfina 

Neurolépticos  

 
Fonte: (SILVA, 2017). 

  

 Outra classe utilizada no tratamento da depressão são os Inibidores Seletivos 

da Recaptação de Serotonina (ISRS). Os ISRS inibem a receptação da 

serotonina na fenda sináptica, aumentando a liberação da monoamina e, 

consequentemente, a atividade serotonérgica. Por serem seletivos, não exercem 

ação sobre outras catecolaminas (norepinefrina e dopamina). Contudo, apresentam 

atividades anticolinérgicas, adrenérgica e histaminérgica, relacionadas com a 

manifestação dos efeitos adversos da classe, porém de forma menos agravante que 

os ADT’s (BRATS, 2012). 

Todos os ISRS podem ser administrados em dose única diária, pois a meia 

vida de eliminação varia de 20 a 30 horas. O pico plasmático ocorre 8 horas após 
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sua administração. A ingestão com alimentos não interfere na absorção destes 

fármacos 

e o metabolismo é predominantemente hepático (BRATS, 2012). Os efeitos 

adversos mais comuns são cefaléia, alterações no sono e nível de energia, falta de 

coordenação, efeitos gastrointestinais e em alguns casos podem ocorrer disfunção 

sexual e hiponatremia. 

Os representantes da classe dos Inibidores da Recaptação de Serotonina e 

Norepinefrina (IRSN) são a venlafaxina e a duloxetina. A venlafaxina é um potente 

inibidor da receptação de serotonina e da norepinefrina, havendo baixa atividade 

sobre a dopamina. Os efeitos adversos caracterizam-se por vômitos, náuseas, 

cefaleia, insônia e vertigem. Em doses elevadas pode ocorrer elevação transitória 

dose-dependente da pressão arterial, logo, deve-se acompanhá-la durante 

o tratamento. Em pacientes hipertensos, o uso deve ser limitado, pois pode ocorrer 

sangramento gastrointestinal, constipação e distúrbios na ejaculação (BRATS, 2012) 

A duloxetina também inibe especificamente a receptação de serotonina e 

norepinefrina, com atividade equilibrada entre as duas monoaminas. O fármaco é 

metabolizado pelo fígado, portanto não está indicado para hepatopatas. Há alguns 

efeitos adversos, os quais são: constipação, xerostomia e náusea. Podem ocorrer 

ainda: diarreia, vômito, prurido, alterações do sono e disfunção sexual (STRIEDER, 

2010).  

A venlafaxina por apresentar baixa ação inibitória no citocromo P450, ter meia 

vida curta, grande volume de distribuição e ligação proteica baixa, possui pequeno 

risco de interação medicamentosa. Nesse contexto, estudos avaliando a utilização 

concomitante de venlafaxina com diazepam, cimetidina, lítio e vários outros agentes 

hipertensivos não mostraram alterações significativas dos níveis plasmáticos (SILVA, 

2017). 

  

2.3. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA RELACIONADA AO USO DE 

ANTIDEPRESSIVOS  

 

 O uso de antidepressivos evoluiu muito no decorrer dos anos. Desde a 

introdução dos ISRS no mercado, entre as décadas de 80 e 90, desenvolveu-se a 

preferência de seu uso. Tais fármacos apresentam menor risco de reações 
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adversas, quando comparados com os demais antidepressivos, sobretudo, os 

tricíclicos (WAGNER, 2015). Os ISRS são geralmente bem tolerados e isentos de 

risco em cardiopatas, e as superdosagens são menos perigosas que as dos ADT’s.  

Em decorrência das variações entre as doses, da duração do tratamento e da 

pouca ocorrência de efeitos adversos, o uso do ISRS se firmou como a primeira 

escolha para o tratamento de pacientes idosos. Os princípios ativos mais 

importantes nessa linha são: cloridrato de sertralina, cloridrato de fluoxetina e o 

escitalopram; porém, o cloridrato de fluoxetina é o mais utilizado atualmente 

(WAGNER, 2015). 

 ADT, por sua vez, atuam sobre receptores noradrenérgicos e serotonérgicos, 

bem como histaminérgicos, alfa-adrenérgicos, muscarínicos e dopaminérgicos, e são 

responsáveis por vários efeitos colaterais. Os mais ocorrentes são: hipotensão 

ortostática, boca seca, tremores, constipação, taquicardia, aumento dos intervalos 

PR e QRS no eletrocardiograma (ECG) e diminuição da pressão arterial sistólica ao 

levantar-se (SCALCO, 2014).  

Os tricíclicos podem causar, também, alterações cognitivas. A mais comum é o 

prejuízo da memória de curta duração. Em pacientes idosos e com déficits 

cognitivos, esse efeito pode piorar o desempenho cognitivo. Além disso, quando 

estão em superdosagem podem causar delírio, confusão e desorientação (SCALCO, 

2014) 

 Dentre os efeitos colaterais, o mais perigoso, devido à imprevisibilidade, 

parece ser a hipotensão ortostática, pois não é dose dependente e pelo seu 

potencial para causar consequências como quedas, síncopes, infarto do miocárdio 

ou acidentes vasculares cerebrais. Foram descritas quedas maiores que 20 mmHg 

na pressão sistólica ao levantar com imipramina ou clomipramina, quedas de 10 

mmHg com nortriptilina, quedas maiores que 30 mmHg em cardiopatas com 

imipramina e quedas de 15 mmHg em idosos hipertensos controlados com 

nortriptilina (COUTINHO et. al., 2013). 

Metildopa associada com antidepressivos tricíclicos causa diminuição do efeito 

hipotensor, já se associada com lítio, ocorre toxidade, pelo mecanismo de redução 

da excreção renal do lítio (FLEMING & GOETTEN, 2015).  Clonidina por via oral 

produz hipotensão. Quando associada com antidepressivos, inibe-se o seu efeito 
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hipotensor. Com isso o aumento da PA (pressão arterial) ocorre na segunda semana 

de uso dos antidepressivos, podendo ocasionalmente se dar nos primeiros dias.  

 Vale mencionar que a Farmácia Clínica é uma área de extrema importância 

para o eficaz tratamento dos pacientes idosos com depressão. Entretanto, não 

apenas destes, mas de todos os pacientes que porventura necessitarem de 

tratamento, uma vez que contribui para o acesso, uso racional e seguro dos 

medicamentos prescritos. Neste contexto, a Farmácia Clínica tende identificar 

problemas relacionados com medicamentos (PRM) e realizar intervenções 

farmacêuticas, juntamente coma equipe de saúde, facilitando uma melhora clínica 

dos pacientes acompanhados (SOUZA; PEREIRA; BUAIZ, 2008).  

 O farmacêutico clínico, portanto, deve realizar orientações sobre os 

medicamentos tanto para o paciente, quanto para os profissionais da saúde, 

monitorar a farmacoterapia prescrita e intervir, quando for necessário, como 

reconciliação medicamentosa, via de administração, forma farmacêutica, posologia e 

administração inadequadas, bem como na substituição de medicamentosos 

envolvidos em interações medicamentosas, a fim de garantir a segurança do 

paciente (COUTINHO et. al., 2013).  

A partir de toda análise acerca do tratamento da depressão em idosos, pode-se 

concluir que o farmacêutico possui atribuições de grande importância no trabalho 

conjunto com os profissionais da saúde, orientando-os quanto aos riscos que a 

farmacoterapia pode oferecer, assim como a maneira correta de medicar os 

pacientes, garantindo a segurança e eficácia do tratamento. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 Descrever a importância do uso de psicoativos em pacientes diagnosticados 

com depressão.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar a depressão;  

 Evidenciar a etiologia e a sintomatologia da depressão;  

 Destacar os principais fármacos utilizados no tratamento depressivo.  
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4. METODOLOGIA  
 

 

4.1. TIPO DE ESTUDO 
 

 Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de caráter descritivo e explicativo, 

desenvolvida a partir de materiais já elaborados, como dissertações, teses, artigos 

científicos e livros.  

 

4.2. BASE DE DADOS 

 

As buscas foram realizadas nas seguintes bases de dados:  

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS); 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS);  

Cientifica Eletrônico Library Online (SCIELO).  

 

4.3. LIMITE DE TEMPO  

 

Foram selecionados artigos publicados entre 2008 a 2018 em periódicos 

nacionais e internacionais, nos quais foram avaliadas as seguintes palavras chaves: 

“depressão”, “psicoativos”, “farmacêutico”, “doenças psicológicas”. 

 

4.4. IDIOMAS  

 

Foram selecionados artigos em Inglês e Português.   

 

4.5. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Estudos publicados entre os anos 2008 a 2018;  

Estudos com conclusões referentes “depressão”, “psicoativos”, 

“farmacêutico”, “doenças psicológicas”.  
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4.6. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

Estudos publicados nos anos anteriores a pesquisa;  

Estudos que não contemplem a temática proposta, material incompleto e 

referencias duplicadas; 

 

4.7. COLETA DE DADOS  

 

A coleta de dados seguiu a seguinte ordem: 

Leitura explorativa de todo material selecionado (leitura rápida, objetiva para 

avaliar a relevância do trabalho em relação ao tema). 

Leitura seletiva (segunda leitura do material). 

Registro de informações extraídas a partir da leitura dos artigos científicos, 

dissertações e das teses. 

 

4.8. ANÁLISE E INTERPRETAÇÕES DOS RESULTADOS 

 

 Foi realizada uma leitura analítica com o objetivo de organizar as informações 

contidas nos artigos selecionados e identificar tópicos propostos nos objetivos desta 

revisão. 

 

4.9. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
 Realizou-se varias pesquisas em diferentes bases de dados como objetivo de 

descrever a importância do uso de psicoativos em pacientes diagnosticados com 

depressão.  
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Foram encontrados 125 estudos, a partir dos critérios de 

inclusão e exclusão, foram utilizados 07 artigos no desenvolvimento deste estudo, 

conforme organograma abaixo:  

 

 

 

 

 

Fonte: Do Autor, 2018.  

Figura 1 – Organograma da metodologia utilizada no desenvolvimento deste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busca inicial: 125 
estudos  

Estudos incluidos: 16  Estudos Excluídos: 15  
Estudos utilizados 
nessa pesquisa: 11 

Contemplam a temática: 

Sim: 42 

Não: 83 
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Tabela 3- Relação de estudos encontrados nas diferentes Bases de Dados. 
 

 

BASE DE 
DADOS 

TERMOS RESULTADOS ESTUDOS 
SELECIONADOS 

BVS “Psicoativos” 

“Depressão” 

  

08 02 

LILACS “Farmacêutico” 

“Doenças mentais” 

 

11 03 

SCIELO “Doenças 

psicológicas” 

“Saúde Mental” 

 

 

23 06 

Fonte: Do Autor, 2018. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

Os dados coletados nos artigos selecionados para o estudo estão descritos 
na tabela 4.  

 
Tabela 4 – Síntese dos artigos selecionados sobre: A importância do uso de 

psicoativos em pacientes diagnosticados com depressão.  

Seq Autor/ano Periódico Título do estudo Objetivo do estudo Tipo de estudo 

01 HESS, A. R. B. 
ALMEIDA, R. M. M.  
MORAES, A. L.  
 (2012) 

Revista 
Estudos de 
Psicologia.  

Comorbidades 
psiquiátricas em 
dependentes químicos 
em abstinência em 
ambiente protegido 

Verificar a frequência de 
comorbidades 
psiquiátricas, 
utilizando Mini 
International 
Neuropsychiatric 
Interview, em diferentes 
grupos de dependentes 
químicos em 
abstinência, em 
ambiente protegido, 
classificados de acordo 
com o tipo de droga 
utilizada 

Estudo exploratório, 
quantitativo, 
transversal, de 
comparação de 
grupos contrastantes 

02 MEA, C; PECCIN, C. 
(2017) 

Revista 
Psicologia e 
saúde 

Sintomas de Ansiedade, 
Depressivos e Uso de 
Substâncias Psicoativas 
em Pacientes Após a 
Cirurgia Bariátrica 

Avaliar os sintomas de 
ansiedade, depressão e 
uso de substâncias 
psicoativas em pacientes 
que realizaram a cirurgia 
bariátrica.  

Estudo observacional 
transversal, com 
variáveis de 
desfecho 
quantitativas.  

03 GLORIA, M. E. 
XAVIER, V.  
(2016) 

Revista 
Amazônia 
Science & 
Health. 

O abuso de substâncias 
psicoativas e seu 
impacto intrafamiliar: 
uma análise bibliográfica 

Verificar quais os 
impactos intrafamiliares 
decorrentes ao abuso de 
substâncias psicoativas 
por meio da literatura 

Pesquisa 
bibliográfica. 

04 TEIXEIRA, L. A. 
 (2014) 

Faculdade 
de Medicina 
de Maríli 

O consumo de 
substâncias psicoativas 
entre estudantes 
universitários: uma 
revisão de literatura 

Analisar o que a 
literatura aborda em 
relação ao uso de 
drogas entre estudantes 
universitários. 

Estudo descritivo que 
utiliza como método 
a pesquisa 
bibliográfica 

05 
 

PORTUGAL, F. 
CERUTTI, C.  
OLIVEIRA, L. 
(2013) 

Caderno de 
saúde 
coletiva RJ 

Uso de substâncias 
psicoativas por futuros 
educadores 

Estabelecer o perfil do 
consumo de Substâncias 
Psicoativas (SPAs) entre 
estudantes do curso de 
Pedagogia da 
Universidade Federal do 
Espírito Santo 

Estudo transversal e 
quantitativo 

06 PORTUGAL, F. 
SIQUEIRA, M.  
(2011) 

Caderno de 
saúde 
coletiva RJ 

Fatores associados ao 
uso de substâncias 
psicoativas entre 
universitários de 
pedagogia da 
Universidade Federal do 
Espírito Santo 

Conhecer quais são as 
características 
acadêmicas associadas 
ao uso de substâncias 
psicoativas (SPAs) entre 
estudantes da 
pedagogia. 

Estudo descritivo, 
transversal e 
quantitativo 

07 SOUZA, R.S.; 
PEREIRA, D.S.;  
BUAIZ V;(2008)  

J. Bras. 
Psiquiatr, 

Uso de substâncias 
psicoativas entre 
universitários de 
medicina da 
Universidade Federal do 
Espírito Santo. 

Traçar o perfil do uso de 
substâncias psicoativas 
entre os universitários do 
Curso de Medicina do 
Centro de Ciências da 
Saúde da Universidade 
Federal do Espírito 
Santo. 

Estudo exploratório, 
descritivo, 
transversal e 
quantitativo 

08 CARDOSO, L. S.; 
TOMAS, C.; 
SIQUEIRA, M.M. 
(2014) 

Revista 
Adolescênci
a e Saúde, 

Prevenção do uso de 
substâncias psicoativas 
entre escolares: uma 
experiência com 
atividades lúdicas. 

Relato de experiência de 
acadêmicos de 
enfermagem que 
objetiva demonstrar a 
importância das ações 

Estudo exploratório, 
descritivo, 
transversal e 
quantitativo 
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preventivas ao uso de 
substâncias psicoativas. 

09 COSTA. E (2014) Psicologia.p
t – O portal 
dos 
Psicológos, 

Os fatores de risco e 
proteção para a 
recuperação do 
consumo 
abusivo/dependência de 
substâncias psicoativas 
na adolescência. 

Compreender os fatores 
de riscos e de 
recuperação de jovens 
em desabituação de 
psicoativos 

Estudo exploratório, 
descritivo, 
transversal e 
quantitativo 

10 FREIRES, I. A.; 
GOMES, E. M. (2012). 

Revista 
Brasileira 
de Ciências 
da Saúde, 

O papel da família na 
prevenção ao uso de 
substâncias psicoativas. 

Revisar o conhecimento 
científico acerca do 
papel da família 
enquanto fator de 
prevenção ao uso de 
substâncias psicoativas. 

Abordagem indutiva 
e técnica documental 
baseada na 
literatura. 

11 TEIXEIRA, A. F. (2009) Revista 
Estudos de 
Psicologia 

Uso de substâncias 
psicoativas entre 
estudantes de Goianá, 
MG. 

Avaliar o consumo de 
substâncias psicoativas 
entre estudantes, do 
ensino fundamental e 
médio, da rede pública 
de ensino do município 
de Goianá, Minas 
Gerais. 

Estudo descritivo, 
transversal. 

 

 

 Mesmo sendo silenciosa a depressão se coloca no 4° do ranking das doenças 

mais incapacitante do mundo. A doença passou a ser tão presente nas pessoas no 

mundo moderno que passou a ser designada de “a doença do século” pela própria 

OMS (STRIEDER, 2010). 

 O consumo resoluto de substâncias psicoativas apresenta-se como atual 

problema de saúde pública, frente ao aumento epidemiológico de usuários de 

drogas evidenciada desde o ano de 1980. Deste modo, acredita-se que, devido o 

crescente consumo de drogas, a dependência química poderá configurar o 

transtorno mental da atualidade (TEIXEIRA, 2014).  

 Dentre as comorbidades psiquiátricas verificadas no estudo de Hess, Almeida 

e Moraes (2012), observou-se a frequência da classe dos transtornos 

internalizantes, envolvendo sintomas depressivos e de ansiedade, entre os 

participantes dependentes químicos em abstinência. Notou-se também que as 

maiores frequências desses sintomas foram investigados em momentos passados 

da história de vida desses pacientes.  

 Mea e Peccin (2017), evidencia em seu estudo que a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) projeta que a depressão será a segunda maior questão de saúde 

pública em 2020. A síndrome da depressão inclui sintomas como mau humor 
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persistente, perda de interesse e disposição, levando, muitas vezes, a prejuízos 

cotidianos do desempenho e da qualidade de vida da pessoa acometida.  

 A depressão é diagnosticada por escalas subjetivas, em sua maioria 

baseadas na 4ª Edição do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais 

(DSM-IV) elaborado pela American Psychiatric Association, que define o transtorno 

depressivo maior (TDM), a forma mais comum da síndrome de depressão (COSTA, 

2014).  

 De acordo com Glória e Xavier (2016), uma maneira efetiva para percepção 

de quadros de ansiedade e depressão perfaz na atenção aos indivíduos, como 

também conhecer os fatores de riscos, pois estes ajudam a aumentar o poder de 

detecção da doença. A prevalência dos fatores de risco, tais como a deterioração da 

saúde física, declínio cognitivo, perdas pessoais mais frequentes e a diminuição do 

contato social com o avanço da idade pode explicar o impacto dos fatores de risco 

para a depressão. 

 A detecção precoce e o tratamento ajudam a reduzir os sintomas, aumentar a 

qualidade de vida e prevenir um prognóstico desfavorável. No entanto, as 

consequências negativas de uma desordem nem sempre são evitadas através de 

tratamento (TEIXEIRA, 2009).  

 Costa (2014) argumenta que esses transtornos podem facilmente ter uma 

base genética comum em que variáveis ambientais podem ajudar a determinar o 

conjunto de sintomas predominantes. A prevalência de sintomas depressivos na 

população requer investimento em ações de promoção em saúde, atentando para 

práticas que estimulem o envelhecimento ativo e diminuam a incapacidade funcional 

(FREIRES; GOMES, 2012). 

  Dentre as principais implicações clínicas advindas da patologia depressiva 

encontram-se as interferências no sono, memória e cognição. O sono dos pacientes 

apresenta maior número de interrupções e a uma discreta diminuição da 

profundidade do sono. Há a probabilidade do fator idade avançada somado a 

presença de episódio depressivo resulte em um número ainda maior de despertares 

noturnos (CARDOSO; TOMAS, SIQUEIRA, 2014).   

 Testes neuropsicológicos evidenciam que pacientes deprimidos pontuam 

diferentemente de paciente-controle, apresentando déficit cognitivo. Em diferentes 

estudos, sujeitos deprimidos mostraram significativo comprometimento do 
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desempenho no teste de lembrança imediata da lista de palavras (PORTUGAL; 

SIQUEIRA, 2011).  

 No que concerne a farmacoterapia da depressão, ela é ampla e abrange 

numerosas classes de fármacos que atuam de modo a restabelecer a qualidade de 

vida do indivíduo, reduzir as reincidências dos quadros depressivos, diminuir a 

necessidade de internação hospitalar, evitar o suicídio, garantindo uma boa adesão 

do paciente, com o mínimo de efeitos adversos. Há carência de evidências 

científicas acerca deste contexto em comparação a placebos (SOUZA; PEREIRA; 

BUAIZ, 2008). 

  Os antidepressivos reduzem a reincidência das crises depressivas, porém os 

efeitos adversos são as causas mais comuns para o abandono da terapia. Quando a 

farmacoterapia é necessária, sugere-se que se opte por medicamentos sobre os 

quais há maior experiência de uso e disponibilidade, sendo orientada uma análise do 

perfil do paciente quanto aos possíveis efeitos adversos (BRATS, 2012). 

 Em 1987, o tratamento da depressão foi revolucionado com a introdução dos 

Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina (ISRS), sendo a fluoxetina o 

primeiro ISRS introduzido, atualmente esta classe de antidepressivos são os mais 

populares, estes têm sido preferidos por apresentar menos riscos de complicações 

por efeitos adversos (GLÓRIA; XAVIER, 2016).  

 Dentre eles os mais conhecidos são a fluoxetina, citalopram, sertralina, 

paroxetina e escitalopram. Os Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina e 

da Noradrenalina (ISRSN) também possuem amplo uso. Os antidepressivos de 

maior uso na terapêutica no passado foram os antidepressivos tricíclicos (ADTs) e 

os inibidores da monaminooxidase (IMAOs) (SANTOS; SIQUEIRA, 2010). Porém, 

diferentes antidepressivos podem ser preferíveis para diferentes pacientes, de 

acordo com a necessidade clínica individual. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa possibilitou descrever a importância do uso de psicoativos em 

pacientes diagnosticados com depressão. A depressão é uma doença grave e pode 

levar o indivíduo a isolamento, baixo rendimento profissional/escolar, uso de drogas 

como tentativa de se sentir melhor, baixa autoestima ou lentificação.  

Seu tratamento se dá principalmente através da intervenção medicamentosa. 

Cada medicamento possui sua particularidade, logo cada paciente deve ser 

examinado e diagnosticado através de avaliações prévias de profissionais 

capacitados para posterior inserção do tipo de medicamento correto para o 

tratamento eficaz. Alguns medicamentos podem trazer riscos à saúde, portanto cada 

caso deve ser assistido pela equipe de saúde de forma individual, de modo a 

minimizar qualquer tipo de falha que venha a ocorrer pelo uso indevido dos 

medicamentos. 
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