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I.

Abreviaturas
DCI – Denominação Comum Internacional
DDD – Dose Diária Definida
DHD – Dose Diária Definida por 1000 habitantes
FDA – Food and Drug Administration
IMAO – Inibidores da monoaminooxidase
MAO – Monoaminooxidase
OMS – Organização Mundial de Saúde
PVP – Preço de Venda ao Público
REC – Regime Especial de Comparticipação
SNC – Sistema Nervoso Central
SNRI – Inibidores Seletivos de Recaptação da Serotonina e da Noradrenalina
SNS – Sistema Nacional de Saúde
SPR – Sistema de Preços de Referência
SSRI – Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina
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III.

Resumo
A depressão é uma doença que, atualmente, afeta cerca de 350 milhões de pessoas
em todo o mundo, sendo um dos graves problemas de saúde pública mundial. A Organização
Mundial de Saúde estima que em 2020 a depressão seja a doença mais prevalente no mundo
Ocidental. O crescente consumo de fármacos antidepressivos que se verifica em todo o
globo, e especificamente em Portugal, é um fator comprovativo de tal.
A depressão é, então, uma desordem mental que pode ser de longa duração ou
recorrente, caracterizada pelo facto de ser uma das principais causas de mundiais de
incapacidade causada por doença, sendo, cada vez mais frequente, episódios depressivos
terem início numa idade mais precoce.
O tratamento da depressão cada vez mais se baseia na prescrição de fármacos com
propriedades antidepressivas. Fármacos esses que apresentam algumas limitações como por
exemplo a existência de interações medicamentosas, risco de efeitos laterais bem como um
período de latência até que se façam sentir os seus benefícios terapêuticos. Existem,
contudo, casos em que a prescrição de fármacos antidepressivos não é aconselhada, mas,
por uma razão ou por outra, estes, são, efetivamente prescritos.
No ano de 2012, nas farmácias portuguesas foram dispensadas, diariamente, vinte mil
e quinhentas embalagens de fármacos antidepressivos. Esta monografia pretende explorar o
porquê deste aumento constante no que concerne ao consumo destes fármacos. Razões
como o marketing de fármacos antidepressivos, a crise económica que atualmente se
atravessa, o estilo de vida ocidental, o insuficiente acompanhamento médico, a dispensa de
fármacos antidepressivos nas farmácias bem como as reduzidas taxas de remissão nos
indivíduos deprimidos e as elevadas taxas de resistência aos tratamentos farmacológicos são,
indubitavelmente, fatores que contribuem para esta escalada no consumo de fármacos
antidepressivos.

IV.

Abstract
Depression is a disease that, nowadays, affects about 350 million people worldwide,

being regarded as one of the most troubling health problems. By 2020, The World Health
Organization foresees depression as the most prevalent disease in the western world.
Growing consumption of antidepressants observed around the world and, specifically, in
Portugal, is a supporting factor of that.
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Depression is defined by WHO as a “mental disorder characterized by sadness, loss
of interest or pleasure, feelings of guilt or low self-worth, disturbed sleep or appetite,
feelings of tiredness, and poor concentration. Depression can be long-lasting or recurrent,
substantially impairing an individual’s ability to function at work or school or cope with daily
life”.
Prescription of antidepressant drugs by health professionals is the main form of
treatment of depression. Those antidepressants present some limitations, as the existence of
drug interactions, risk of adverse side effects, as well as a latency period before
antidepressants benefits are felt. There are, however, situations where antidepressants
prescription is not advised but, nonetheless, they are effectively prescribed.
Year 2012 saw the Portuguese pharmacies spare, daily, about 20500 packages of
antidepressant drugs. This monograph pretends to explore the reasons beyond this growth.
Factors as antidepressants marketing, financial crisis, western world life-style, insufficient
medical care, spare of antidepressant drugs non prescribed, as well as the reduced remission
rates in depressed individuals and the high rates of resistance to pharmacological treatments
are factors than, no doubt, contribute to this huge number of antidepressant drugs
consumed by Portuguese people.
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V.

Introdução
A depressão é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como sendo “um

transtorno mental comum, caracterizado por tristeza, perda de interesse ou prazer,
sentimentos de culpa ou baixa auto-estima, distúrbios do sono ou do apetite, sensação de
cansaço e falta de concentração” que “pode ser de longa duração ou recorrente,
prejudicando substancialmente a capacidade de um indivíduo funcionar no trabalho ou
escola, ou lidar com a vida diária1. Na sua forma mais severa, a depressão pode levar ao
suicídio. Quando suave, pode ser tratada sem recurso a uma terapêutica farmacológica,
contudo, nos casos em que a depressão é moderada ou severa, na maioria dos casos, é
necessária medicamentação bem como o recurso a uma terapêutica psicológica. Estima-se
que todos os anos cerca de um milhão de pessoas em todo o mundo cometa suicídio devido
à presença de episódios depressivos1,2.
Conclui-se, assim, que a depressão afeta o estilo de vida do doente praticamente a
todos os níveis, quer sejam eles pessoais, sociais ou profissionais, apresentando, então, um
elevado custo quer para o doente quer para as pessoas que o rodeiam.
Dependentemente do número de episódios depressivos e severidade dos sintomas, a
depressão pode ser categorizada em suave, moderada ou severa.
Sendo já um problema de saúde mundial, que atualmente afeta cerca de 350 milhões
de pessoas em todo o mundo, a depressão é uma doença que apresenta uma tendência a
afetar cada vez mais pessoas, especialmente no exaustivo e extremamente competitivo
mundo Ocidental, não deixando, por isso, de ser uma doença à escala mundial. A OMS
estima que, no ano de 2020, a depressão seja a doença mais prevalente no mundo Ocidental.
Como tal tem-se verificado, nos últimos anos, um aumento no número de fármacos
antidepressivos prescritos e, consequentemente, consumidos. No último ano, em Portugal
foram dispensadas cerca de 20500 embalagens de antidepressivos por dia nas farmácias
portuguesas, um número inédito, em grandeza, desde que existe uma base de dados que
regista o consumo de medicamentos em Portugal3.
O tratamento da depressão pode ser efetuado, consoante a sua severidade,
recorrendo a uma terapêutica farmacológica ou a profissionais de saúde especializados no
tratamento destes casos, que realizam uma terapia psicológica com o doente. Uma
terapêutica combinada é relativamente comum4.
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VI.

Antidepressivos

6.1 Classificação de Antidepressivos
Os fármacos antidepressivos, de um modo geral, interferem com a recaptação de um
ou mais neurotransmissores. Os neurotransmissores que assumem um papel mais
importante nesta problemática da depressão são a noradrenalina e a serotonina5.
Os primeiros antidepressivos possuíam uma estrutura química com 3 anéis, daí
apresentarem a designação de tricíclicos. Posteriormente desenvolveram-se outras
moléculas que apresentavam as mesmas características farmacológicas, contudo possuíam
diferentes estruturas químicas, surgindo assim o grupo dos tetracíclicos e grupos com
estruturas afins5.
O conjunto destas moléculas representa, hoje em dia, um grupo quimicamente
heterogéneo mas com eficácia reconhecida, designado por antidepressivos tricíclicos e afins.
A partir da década de 60, começaram a ser desenvolvidos os fármacos inibidores Do
metabolismo das catecolaminas, por bloquearem a monoaminoxidase (MAO). Estes fármacos
são conhecidos por IMAO. Estes, enquanto antidepressores possuem uma eficácia bem
demonstrada, no entanto, devido ao facto de poderem provocar uma crise hipertensiva
levou a que a sua utilização fosse restrita, nunca tendo sido comercializados em Portugal.
Recentemente foram desenvolvidos inibidores selectivos para um dos subtipos de MAO que,
assim, apresentam menos risco de provocarem crises hipertensivas. Estes IMAO seletivos
comercializados em Portugal são a moclobemida e o pirlindol5.
O desenvolvimento dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina (SSRI’s) deuse pela necessidade de criar moléculas que mantivessem as propriedades antidepressivas
que, concomitantemente, determinassem menos ou diferentes reações adversas quando em
comparação com os tricíclicos e afins. Estes, diferem dos tricíclicos e afins por não
apresentarem afinidade significativa para quaisquer recetores e para o transportador da
noradrenalina5.
Outra classe de antidepressivos de aparecimento mais recente são os inibidores
seletivos de recaptação da serotonina e da noradrenalina (SNRI’s) que são desprovidos de
afinidade para recetores, o que tem uma grande influência na minimização de reações
adversas quer a nível do SNC quer a nível do aparelho cardiovascular5.
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Figura 1. Classificação dos antidepressivos de acordo com as suas principais ações. Adaptado de Andrew
Wilcock, DM, FRCP, and Robert Twycross, DM, FRCP, Journal of Pain and Symptom Management, vol.44 Nº5,
de Novembro de 2012.

6.2 Mecanismo de ação

Figura II. Mecanismo de ação dos principais grupos de antidepressivos. Adaptado de Andrew Wilcock, DM,
FRCP, and Robert Twycross, DM, FRCP, Journal of Pain and Symptom Management, vol.44 Nº5, de Novembro
de 2012.

Na figura anterior estão descritos os principais mecanismos de ação dos principais
grupos de antidepressivos.
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Os Inibidores de recaptação das monoaminas, atuam promovendo o bloqueio da
passagem

de

neurotransmissores

para

o

neurónio

pré-sináptico,

aumentando,

consequentemente, a sua disponibilidade na fenda sináptica, o que potencializa os seus
efeitos contribuindo para a antagonização dos sintomas da depressão6.
As monoaminooxidases (MAO) encontram-se presentes em vários sistemas, inclusive
no SNC. Estas degradam as monoaminas. Assim, a inibição da MAO aumenta o
armazenamento de neurotransmissores, o que potencializa o seu efeito quando libertados na
fenda sináptica6.

6.3 Farmacocinética

Figura III. Farmacocinética de alguns fármacos antidepressivos. Adaptado de Andrew Wilcock, DM, FRCP,
and Robert Twycross, DM, FRCP, Journal of Pain and Symptom Management, vol.44 Nº5, de Novembro de
2012.

Analisando a figura anterior, os antidepressivos que apresentam uma maior
biodisponiblidade são a duloxetina e a fluoxetina, com biodisponibilidades da ordem dos
90%. A nível do tempo de meia vida, a fluoxetina é a que mais tempo permanece no
organismo humano (1-4 dias) podendo, em casos de múltipla dosagem, apresentar um tempo
de meia-vida de 7 a 15 dias6.
A nível do metabolismo, verifica-se que a maior parte dos antidepressivos são
metabolizados por enzimas do citocromo P450.
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Várias interações farmacocinéticas como por exemplo a toxicidade à serotonina, o
risco de hemorragias, o aumento do intervalo Q-T, podem ser previstas conhecendo o seu
mecanismo de ação6.

6.4 Efeitos Secundários

Figura IV. Frequência relativa e mecanismo dos principais efeitos secundários de fármacos antidepressivos.
Adaptado de Andrew Wilcock, DM, FRCP, and Robert Twycross, DM, FRCP, Journal of Pain and Symptom
Management, vol.44 Nº5, de Novembro de 2012.

O uso de antidepressivos apresenta, também, efeitos secundários indesejáveis, de
onde se podem salientar efeitos no trato gastro-intestinal (náuseas e diarreia), efeitos a nível
do SNC agitação, ansiedade, insónia), ganho de peso, disfunção sexual, entre outros6.

6.5 Reações de Descontinuação
Como referido, a terapêutica com antidepressivos prolonga-se, muitas vezes, por
longo período de tempo. Assim, a sua toma crónica leva a que o organismo se adapte a
estes, surgindo, aquando do desmame, várias reações de descontinuação.
No quadro abaixo estão referidos os principais efeitos de descontinuação da toma de
antidepressivos, de acordo com o seu mecanismo de ação.
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Então, as reações de descontinuação mais comuns são as insónias, náuseas, sintomas
parecidos à gripe (fadiga, letargia, mialgia, arrepios), dores de cabeça entre outros6.

Figura V. Reações de descontinuação de fármacos antidepressivos. Adaptado de Andrew Wilcock, DM, FRCP,
and Robert Twycross, DM, FRCP, Journal of Pain and Symptom Management, vol.44 Nº5, de Novembro de
2012.
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VII.

Antidepressivos em Portugal

Gráfico 1. Evolução psicofármacos, por sub-grupo terapêutico, medido em DHD, entre 2000 e 2012.
Adaptado de “Psicofármacos: Evolução do consumo em Portugal Continental (2000-2012)”, Cláudia Furtado,
Gabinete de Estudos e Projectos.

Como se pode observar pela análise do gráfico nº 1, o consumo de antidepressivos
em Portugal apresentou, de entre todos os psicofármacos, o maior aumento (240%),
passando de 26 DHD no ano 2000 para 88 DHD no ano 2012. O gráfico vem expresso em
Dose Diária Definida por 1000 habitantes (DHD) que indica, em fármacos que são
administrados cronicamente, a proporção da população que recebe tratamento com
determinado fármaco numa determinada dose média3.

Gráfico II. Evolução da utilização das principais sunstância activas (antidepressores) entre 2000 e 2012.
Adaptado de “Psicofármacos: Evolução do consumo em Portugal Continental (2000-2012)”, Cláudia Furtado,
Gabinete de Estudos e Projectos.

Através de uma análise cuidada do gráfico nº 2, pode-se verificar que a substância
com maior consumo no ambulatório do Sistema Nacional de Saúde (SNS) foi a fluoxetina.
15

Contudo, no intervalo de tempo analisado (2000-2012) pode-se observar um acentuado
aumento na utilização da sertralina e do escitalopram.
A sertralina, é, actualmente, líder de mercado no subgrupo terapêutico dos
antidepressivos. O aumento do escitalopram foi, sem dúvida, potenciado pelo alargamento
das indicações terapêuticas efetuado em 2005, em que passou a ser indicado no tratamento
da ansiedade generalizada, e em 2007 em que passou a ser também indicado no tratamento
da perturbação obsessiva-compulsiva. Nota-se, contudo, a partir do ano 2010, um ligeiro
decréscimo.
A paroxetina e a venlafaxina apresentam, também, um peso elevado no crescimento,
sendo, contudo, inferiores ao impacto que tiveram a sertralina e o escitalopram3.

Figura VI. Consumo de antidepressivos no SNS em regime ambulatório expresso em DHD. Adaptado de
Plano Nacional de Saúde 2012-2016, versão resumo, de Maio de 2013.

De acordo com o plano nacional de saúde 2012-2016, de Maio de 2013, o consumo
de

antidepressivos

no

SNS

em

regime

ambulatório,

representado

em

DDD/1000habitantes/dia em 2016, mais do que irá duplicar, em relação ao que se observava
no ano de 20097.
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Quadro 1. Número de embalagens de antidepressivos, por DCI, consumidos em Portugal entre 2007
e 2010.

Segundo dados da consultora IMS Health as vendas de antidepressivos em Portugal
aumentaram 7,6% no ano de 2012 em relação ao ano de 2011. Isto traduz-se num total de
cerca de 7,5 milhões de embalagens de antidepressivas consumidas em Portugal no ano de
2012. Por dia foram consumidas mais 1469 embalagens do que no ano 2011, ano em que se
venderam cerca de 6,9 milhões de embalagens de antidepressivos.

VIII.

Fatores para o elevado consumo de antidepressivos
8.1 Alterações no regime de comparticipação
A introdução, no ano 1999, de um regime especial de comparticipação (REC) para os
medicamentos antipsicóticos e antidepressores, em que os medicamentos antipsicóticos
passavam a ser comparticipados pelo Escalão A, e os antidepressores a ser comparticipados
pelo Escalão B, quando prescritos por médicos psiquiatras ou neurologistas, desde que estes
17

confirmassem, por escrito, na receita, que se tratava de um doente abrangido pela referida
portaria. Nos restantes casos, os medicamentos antipsicóticos e antidepressores eram
comparticipados pelo escalão C.
Alargamento, em 2001, do regime especial de comparticipação dos medicamentos
antipsicóticos e antidepressores independentemente da especialidade do médico prescritor.
Eliminação do regime especial de comparticipação e comparticipação pelo escalão C
(atualmente 37%), independentemente da especialidade do médico prescritor ou da
patologia e comparticipação dos antipsicóticos pelo escalão A (atualmente 90%).
Em 2005 e 2007 houve uma redução dos preços dos medicamentos e, em 2008, uma
redução de preços que abrangeu, apenas, os medicamentos genéricos.
Em 2007, o Escalão B passou de 70% para 69%, e o Escalão C passou de 40% para 37%.
Em 2010 foi implementada uma dedução de 6% de preço do medicamento e
implementadas alterações ao Sistema de Preços de Referência (SPR), que deram origem a
uma maior competitividade com redução de preços nos medicamentos abrangidos pelo
SPR3.

Gráfico III. Evolução da despesa com psicofármacos entre 2000 e 2012. Adaptado de “Psicofármacos:
Evolução do consumo em Portugal Continental (2000-2012)”, Cláudia Furtado, Gabinete de Estudos e
Projectos.

Conforme observável no gráfico nº 3 a despesa e o Preço de Venda ao Público (PVP)
com psicofármacos, que engloba o despesa quer do utente quer do SNS, apresentou uma
tendência de aumento até 2010. Contudo, desde 2010, apresenta a tendência inversa, com a
despesa a diminuir. As alterações visíveis no gráfico correspondem às alterações aos regimes
especiais

de

comparticipação

para

antipsicóticos

e

antidepressores,

que,

como

anteriormente referido, no ano 2002 alargou-se o REC e, no ano 2010, procedeu-se à
respetiva revogação3.
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Gráfico IV. Evolução da despesa a PVP com psicofármacos entre 2000 e 2012. Adaptado de “Psicofármacos:
Evolução do consumo em Portugal Continental (2000-2012)”, Cláudia Furtado, Gabinete de Estudos e
Projectos.

Até 2010 verificou-se, no que refere à despesa por PVP dos antidepressivos, um
incremento até ao ano 2010, verificando-se um decréscimo acentuado a partir de 2010.

Gráfico V. Evolução do custo médio (PVP/DDD) com Psicofármacos entre 2000 e 2012. Adaptado
de “Psicofármacos: Evolução do consumo em Portugal Continental (2000-2012)”, Cláudia Furtado, Gabinete de
Estudos e Projectos.

Como observável pela análise gráfico nº 5 o custo médio diário do tratamento,
expresso pelo rácio da despesa a PVP sobre a quantidade consumida (DDD) dos
antidepressores diminuiu no período em estudo.
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Gráfico VI. Evolução dos Encargos dos utentes com Psicofámacos entre 2000 e 2012. Adaptado de
“Psicofármacos: Evolução do consumo em Portugal Continental (2000-2012)”, Cláudia Furtado, Gabinete de
Estudos e Projectos.

Quanto aos encargos dos utentes, expressos no gráfico nº 6, nos antidepressivos
verificaram-se várias oscilações, com um aumento acentuado em 2011 mas com uma
redução em 2012, que corrobora o efeito da descida de preços dos medicamentos.

Gráfico VII. Evolução dos encargos do SNS com as principais substâncias activas (antidepressores) entre 2000
e 2012. Adaptado de “Psicofármacos: Evolução do consumo em Portugal Continental (2000-2012)”, Cláudia
Furtado, Gabinete de Estudos e Projectos.

No que diz respeito aos encargos do SNS com substâncias ativas observa-se, de 2000
a 2004, uma dinâmica de crescimento com a maior parte dos princípios ativos em estudo.
No final de 2003, com a comparticipação do medicamento genérico da sertralina, e em 2007,
com a comparticipação do genérico da venlafaxina, constata-se uma tendência para a
estabilização dos encargos com estas duas substâncias.
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A partir de 2010, todas as substâncias identificadas apresentaram um decréscimo nos
encargos, à exceção da agomelatina, que, por não ter medicamento genérico, apresenta uma
linha de crescimento bastante acentuada3.
De acordo com os dados anteriormente evidenciados, o aumento dos
antidepressivos foi mais acentuado no ano 2002, o que decorre do facto de nesse mesmo
ano ter sido alargado o regime especial de comparticipação (REC) aos antidepressores e
antipsicóticos prescritos por médicos de outras especialidades. A comparticipação pelo
Escalão B passou a estar acessível a um conjunto mais alargado da população, o que
potenciou a utilização destes medicamentos. Contudo, a eliminação do regime especial de
comparticipação no ano 2010 contribuiu para a estabilização da taxa de crescimento na
utilização destes medicamentos nos últimos anos3.

8.2 A crise financeira
A crise financeira de 2007-2008, também conhecida como Crise Financeira Global, é
considerada, por diversos economistas, como a maior crise financeira desde a Grande
Depressão da década de 1930, que se seguiu ao Crash de Wall Street, na afamada Quinta-Feira
Negra de 24 de Outubro de 1929.
O resultado da crise financeira levou a uma ameaça de colapso total de grandes
instituições financeiras, o resgate dos bancos pelos governos nacionais, bem como crises no
mercado de acções que ocorreram a um nível global. Em diversos locais do globo, assistiuse, também, a uma crise de elevada proporções no mercado imobiliário, que teve como
consequências diversos despejos, execuções hipotecárias e, em consequência, um
desemprego prolongado.
A crise assumiu, assim, um papel fundamental na falha de diversos negócios-chave, no
abrandamento da atividade económica que contribuiu, entre outros, para a crise da dívida
soberana europeia mas, sobretudo, na redução da riqueza dos consumidores que foi avaliada
em triliões de dólares8.
Segundo um estudo conduzido na África do Sul, país que também atravessa um
período de recessão económica, 3 em cada 10 pessoas no seu espaço de trabalho já
experienciaram sintomas de depressão sendo que no caso de gestores de empresas o rácio
é de 1 em cada 3. Destas um terço refere que o custo de vida é a sua principal preocupação,
outro terço refere a dívida do seu cartão de crédito como a sua principal preocupação,
enquanto que um sexto refere a incapacidade de pagamento da prestação da sua hipoteca.
21

Outros referem, ainda, uma preocupação com a sua reforma. Este estudo refere ainda que a
crise económica e o consequente desemprego têm contribuído para o aparecimento de
novos casos de depressão9.

8.3 Terapêutica farmacológica como primeira linha de tratamento
A depressão pode ser tratada com o recurso a uma terapêutica farmacológica ou
com recurso a psicoterapia, sendo muitas vezes usual um plano terapêutico que abrange as
duas.
Os médicos responsáveis pelo tratamento do doente que sofre de um episódio
depressivo devem, em todos os casos, analisar o utente de uma forma cuidadosa antes de
optar pela primeira linha de tratamento num doente com uma depressão major.
Contudo, tal, muitas vezes, não ocorre com a frequência devida, sendo a psicoterapia
muitas vezes ignorada como hipótese de tratamento, passando-se, de imediato, para uma
terapêutica farmacológica. Como tal, esta é mais uma das possíveis razões para o aumento
do consumo de antidepressivos verificado.
Assim, o clínico, antes de optar por uma terapêutica farmacológica deve ter em conta
vários itens no que concerne a cada doente especificamente. A preferência do doente, a
severidade dos sintomas, as contra-indicações da terapêutica farmacológica, a história de
tratamento prévia do doente, a natureza dos sintomas, o contexto psicossocial bem como o
controlo e crédito do doente são itens que o médico tem o dever de analisar antes de optar
por qualquer um dos tratamentos.
Destes, a preferência do doente pela psicoterapia ou pela terapêutica farmacológica
pode revelar-se fundamental, uma vez que no doente em que lhe é indicada uma terapêutica
que está de acordo com a sua preferência se verifica uma melhor adesão à terapêutica,
resultando num correto início e manutenção da terapêutica que lhe foi prescrita, um maior
atendimento às consultas médicas de observação bem como na formação de alianças
terapêuticas positivas desde cedo. Isto traduz-se, então, em melhores resultados no que
concerne ao tratamento da depressão10,11.

8.4 Marketing de Psicifármacos
O marketing de psicofármacos tanto ao consumidor final, bem como aos clínicos que
os prescrevem faz, nos Estados Unidos, parte de uma indústria multibilionária, que, desde
1997 foi aprovada pela FDA.
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De acordo com Nathan P. Greenslit e Ted J. Kaptchuk são as empresas farmacêuticas
que desenvolvem as estratégias de marketing para os seus fármacos, as mesmas que
participam, também, em debates que incidem sobre aquilo que é sabido sobre as doenças
mentais, com ramificações especiais para a interação médico-paciente e para a experiência
do paciente com antidepressivos.
Assim, os responsáveis pelo marketing de antidepressivos propagam apenas as
explicações biológicas para a depressão, (com especial ênfase para a noção de um simples
desequilíbrio ou deficiência de neurotransmissores) não dando relevo a nenhuma outra
forma de alívio sintomático que por vezes possa ocorrer pela prática de um tratamento não
farmacológico, neste caso a psicoterapia.
Simultaneamente, parece que as empresas farmacêuticas estão a usar a publicidade
para inflacionar esses efeitos não farmacológicos, com o objetivo claro de atrair
consumidores para o mercado dos antidepressivos, com consequente propósito de
manterem os consumidores nesse mercado12.

8.5 Estilo de vida ocidental
O mundo extremamente competitivo e stressante em que vivemos, em que as
expectativas pessoais e profissionais são elevadas é extremamente desgastante. A
incapacidade de algumas pessoas em lidar com o elevado nível de pressão a que estão
submetidas é, também, um factor que não pode ser descurado no aparecimento de novos
casos de depressão. Apesar da incidência da depressão ser relativamente maior no mundo
Ocidental, esta não deixa de ser uma doença global. Segundo dados da OMS, cerca de 5% da
população mundial sofreu depressão no último ano2.

8.6 Reduzidas taxas de remissão em indivíduos deprimidos
O síndrome depressivo major é uma doença que, potencialmente, durará para o
resto da vida de quem dela padece. Assim, o tratamento farmacológico à base de
antidepressivos pode durar o resto da vida do doente.
As baixas taxas de remissão completa em indivíduos deprimidos, especialmente nos
casos de depressão severa, é muito baixa, pelo que o tratamento de manutenção nestes
indivíduos é, normalmente, crónico.
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Existem, no entanto, outras terapêuticas que não a terapêutica farmacológica com
recurso a antidepressivos, tais como a psicoterapia e a terapia electroconvulsiva de
manutenção, esta última utilizada como última opção terapêutica.
É, contudo, num diálogo entre o clínico e o doente que se deve encontrar o esquema
terapêutico mais indicado, pois cada caso é um caso.
Em conclusão, alguns doentes podem experienciar episódios depressivos recurrentes
durante as suas vidas se a terapêutica de manutenção não for correta. O tratamento deve
incluir farmacoterapia bem como psicoterapia e, logo após a remissão, a dose do
antidepressivo prescrito não deve ser reduzida. Uma correta monitorização dos doentes é,
também, fulcral para evitar o aparecimento de um episódio depressivo recorrente13.

8.7 Elevadas taxas de resistência ao tratamento farmacológico
A resistência ao tratamento farmacológico pode ser definida quando o síndrome
depressivo não responde ao tratamento com pelo menos um antidepressivo. Existem
diferentes estágios de resistência ao tratamento como observável pelo quadro seguinte:

Quadro II. Etapas na resistência ao tratamento da depressão.

Os profissionais de saúde responsáveis pela prescrição de um tratamento
farmacológico devem ter confiança nas suas capacidades de gerir a terapêutica de indivíduos
que apresentem uma resistência aos tratamentos farmacológicos, uma vez que é usual
doentes com uma depressão severa conseguirem recuperar após longos anos de tratamento.
A abordagem para o tratamento da depressão resistente deverá ser a seguinte:
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1. Ajustar o tratamento com dose terapêutica máxima dependente da tolerância
(adicionar fármaco antipsicótico em caso de psicose depressiva);
2. Trocar de antidepressivo;
3. Aumentar dose com lítio;
4. Aumentar dose com triodotironina;
5. IMAO (pode continuar com o lítio;
6. Outras combinações (por exemplo IMAO + TCA).

Depois de encontrada a terapêutica efetiva deverá proseguir-se com esta até à
remissão do episódio depressivo.
Este é, também, um dos fatos que contribui para o elevado consumo de
antidepressivos.
IX.

Conclusões
O consumo de antidepressivos em Portugal atingiu, nos últimos anos, números
bastante expressivos. Tal fato é explicado por uma conjugação de vários fatores que foram
anteriormente explicados.
O consumo crónico de antidepressivos traz malefícios para a saúde humana,
assumindo, então, uma grande importância tentar entender o porquê deste elevado
consumo, bem como analisar estratégias para o diminuir.
Um esforço conjunto entre a tríade clínico/consumidor/indústria farmacêutica é
então necessário para diminuir, no possível, o consumo de antidepressivos.
O papel do farmacêutico é, também, fulcral, uma vez que é o último profissional de
saúde que tem contato com o utente. Tentar entender o porquê da dispensa de um
antidepressivo, aconselhar a correta utilização do mesmo, bem como alertar o utente para o
perigo da toma crónica destes são estratégias que, enquanto farmacêuticos, podem ajudar na
contenção do consumo de antidepressivos. Muitas das vezes os utentes tomam um
antidepressivo cronicamente que lhe é prescrito pelo médico de família, pelo que aconselhar
o utente a consultar um médico especialista, que possa avaliar a sua situação de uma forma
mais eficaz, é também, muito importante.
As perspetivas de um futuro próximo indicam que o consumo de antidepressivos irá
continuar a aumentar, pelo que urge encontrar soluções para tal.
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