UPDATE

DEPRESSÃO
• Tratamento da depressão e interações
• Transtorno do Pânico com ou sem agorafobia

Resumo objetivo elaborado pelo Comitê de Redação Científica da SIIC com base no artigo original:
Anxiety Disorders
Instituição: American Psychiatric Association
Fonte: American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition.
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INTRODUÇÃO
O transtorno do pânico é caracterizado por episódios recorrentes, inesperados e abruptos de angústia,
associados a grande temor ou desconforto, que atingem
o grau máximo em poucos minutos. Esses episódios

estão associados a alguns sintomas físicos ou cognitivos (Tabela 1), com prevalência e gravidade muito variáveis. Estima-se que as crises acometam de 2% a 3%
dos adolescentes e adultos.

TABELA 1. Critérios Diagnósticos do Transtorno do Pânico
A

Ataques de pânico recorrentes e inesperados durante os quais ocorrem pelo menos quatro das
seguintes manifestações:
1 Palpitações ou taquicardia
2 Sudorese
3 Tremores ou abalos
4 Sensação de dispneia ou asfixia
5 Sensação de sufocamento
6 Dor ou desconforto precordial
7 Náusea ou dor abdominal
8 Sensação de tontura, fraqueza, instabilidade ou desmaio
9 Sensação de calafrios ou calor
10 Parestesia
11 Desrealização (sensação de falta de realidade) ou despersonalização (sensação de estar desconectado de si mesmo)
12 Temor de perder o controle ou ficar louco
13 Sensação de morte
Pelo menos um dos ataques foi sucedido, por um mês ou mais, de um dos seguintes processos:

B

1 Preocupação persistente com a ocorrência de novos ataques de pânico ou suas consequências
2 Alterações não adaptativas e significativas do comportamento devido aos ataques (comportamentos voltados a evitar a ocorrência dos ataques, como evitar exercícios ou situações não habituais)

C

O transtorno não é atribuível a efeitos fisiológicos de substâncias (medicações, abuso de drogas) ou
doença clínica (hipertireoidismo, doenças cardiopulmonares)

D

O transtorno não é mais bem explicado por outros transtornos psiquiátricos (transtorno de ansiedade
social, fobias específicas, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático,
transtorno de ansiedade por separação)

EPIDEMIOLOGIA
A prevalência do transtorno do pânico na
América Latina é estimada entre 0,1% e 0,8%, com
predomínio nas mulheres (2:1). Embora esse transtorno também seja descrito em crianças, as taxas infantis
são muito menores. Do mesmo modo, a prevalência é

menor nos indivíduos com mais de 65 anos de idade,
provavelmente devido à menor ativação do sistema
simpático.
Os fatores prognósticos e de risco estão
descritos na Figura 1.
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TRANSTORNO
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Ambientais:
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Maior risco de ideação suicida ou tentativa de suicídio
Figura 1 Fatores de Risco e Prognóstico do Transtorno de Pânico

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
• Outros transtornos de ansiedade não especificados (o transtorno do pânico não deve ser diagnosticado
na ausência de ataques inesperados).
• Transtorno de ansiedade por doença clínica: especialmente hipertireoidismo, feocromocitoma, hiperparatireoidismo, disfunções vestibulares, convulsões e certas
doenças cardíacas ou pulmonares (arritmia, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica). O exame físico e exames
subsidiários podem ser úteis para a diferenciação.

• Transtorno de ansiedade induzido por medicamentos ou outras substâncias: estimulantes do sistema
nervoso central (cocaína, anfetaminas, maconha) ou
abstinência de depressores centrais (álcool, barbitúricos
entre outros).
• Outros transtornos psiquiátricos que podem estar
associados a ataques de pânico (incluindo transtornos
psicóticos) (Tabela 2).

TABELA 2. Comorbidades Frequentes nos Pacientes com Transtorno do Pânico
Outros transtornos de ansiedade (especialmente agorafobia)

Depressão maior (pode ser concomitante ou
preceder o transtorno do pânico)

Transtorno bipolar

Arritmias cardíacas

Asma, doença pulmonar obstrutiva crônica

Síndrome do intestino irritável

Prolapso de valva mitral

Doenças tireoidianas

AGORAFOBIA
A agorafobia é caracterizada por medo ou
ansiedade acentuados e fora de proporção, desencadeados pela exposição real ou antecipada a diversas situações. O diagnóstico de agorafobia é feito
por critérios específicos (Tabela 3). Destaca-se que
o diagnóstico de agorafobia pode ser feito indepen-

dentemente da presença simultânea de transtorno do
pânico. Se os sintomas foram sugestivos de agorafobia assim como de transtorno do pânico, ambos os
transtornos são diagnosticados. Os fatores de risco e
prognósticos são mostrados na Figura 2.

Comportamento:
Inibição de comportamentos, disposição à neurose, sensibilidade à ansiedade
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Variáveis
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Consequências sobre a funcionalidade,
desempenho laboral e incapacidade
Figura 2 Fatores de Risco e Prognóstico da Agorafobia

TABELA 3. Critérios Diagnósticos de Agorafobia
A

Temor ou ansiedade acentuados que se relacionam a pelo menos duas das seguintes situações:
1. Uso de transportes públicos (ônibus, trens, barcos, aviões)
2. Permanecer em espaços abertos (estacionamentos, mercados, pontes)
3. Permanecer em espaços fechados (lojas, teatros, cinemas)
4. Ficar em fila ou estar em uma multidão
5. Ficar sozinho fora de casa

B

O indivíduo teme ou evita essas situações, pois acredita que escapar delas será difícil, ou que não terá ajuda
para escapar caso apresente sintomas semelhantes aos do pânico, ou outras manifestações incapacitantes
ou embaraçosas.

C

As situações de agorafobia quase sempre causam medo ou ansiedade.

D

As situações de agorafobia são ativamente evitadas; o indivíduo necessita de companhia ou apresenta medo
ou ansiedade intensos.

E

O medo e a ansiedade são desproporcionais ao real perigo da situação de agorafobia e ao contexto sociocultural.

F

O medo, a ansiedade e a evitação são persistentes, com duração típica maior que seis meses.

G

O medo, a ansiedade ou a evitação causam sofrimento clinicamente significativo ou impedimento social, laboral
ou em outras áreas importantes do funcionamento.

H

Se outra doença (doença inflamatória intestinal, doença de Parkinson) estiver presente, o medo, a ansiedade e
a evitação são claramente excessivos.

I

O medo, a ansiedade ou a evitação não podem ser mais bem explicados por outro transtorno psiquiátrico
(fobias situacionais específicas, transtorno de ansiedade social, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno
dismórfico corporal, transtorno de ansiedade por separação).

Os principais diagnósticos diferenciais da agorafobia
são fobias situacionais específicas, transtorno de ansiedade por separação, fobia social, estresse agudo, transtorno
de estresse pós-traumático, transtorno depressivo maior
e certas doenças clínicas (transtornos neurodegenerativos, algumas doenças cardiovasculares).
A maioria dos pacientes com agorafobia apresenta outros transtornos psiquiátricos coexistentes,

entre os quais se destacam os transtornos de ansiedade (como o transtorno de pânico), o consumo de álcool e o transtorno de depressão maior. Neste sentido,
enquanto os demais transtornos de ansiedade podem
preceder a agorafobia, transtornos como depressão
ou abuso de substâncias podem ser uma consequência da agorafobia.

COMENTÁRIO
O transtorno do pânico com ou
sem agorafobia é caracterizado por
importantes repercussões funcionais nos
indivíduos acometidos. Esse transtorno
se manifesta por episódios agudos de
angústia, preocupação persistente com a
possibilidade de novos episódios e medo
de suas repercussões1.
O transtorno do pânico apresenta
alta taxa de comorbidade com outros
transtornos prevalentes, como o transtorno depressivo maior2. Os inibidores da
recaptação de serotonina, entre os quais
se destaca o escitalopram, representam
um recurso terapêutico importante para
esses pacientes.
Em estudos clínicos abertos foi demonstrada a eficácia do escitalopram no
tratamento do transtorno do pânico1. Em
estudos com 24 semanas de seguimento,
o escitalopram foi associado à melhora
significativa de escalas validadas para a
quantificação dos sintomas, como a Escala de Gravidade do Transtorno do Pânico

e a Escala de Incapacidade de Sheehan.
Assim, o escitalopram demonstrou que
pode promover a melhora dos sintomas
e da capacidade funcional dos pacientes
com transtorno do pânico1. Além disso,
esses benefícios se associaram a índices adequados de tolerabilidade3, o que
permite sua administração por períodos
prolongados.
Destaca-se que os benefícios clínicos do tratamento com escitalopram se
traduzem em variações neuroanatômicas
demonstradas por exames de imagem,
em nível frontal e pré-central. Isso permite postular que o escitalopram atua sobre o provável substrato fisiopatológico
dos transtornos do pânico, em vez de ser
apenas um fármaco sintomático4.
Com esses conhecimentos atuais,
é possível afirmar que o escitalopram é
uma opção terapêutica com altas taxas
de eficácia e segurança para o tratamento dos pacientes com transtorno do pânico, com ou sem agorafobia associada.
Comentário desenvolvido pelo comitê de médicos da SIIC.
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Tratamento da depressão e interações
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O transtorno depressivo maior, segundo os critérios do DSM-V, é definido como a presença de cinco
ou mais manifestações mencionadas a seguir durante um período de duas semanas, que representam
uma alteração na funcionalidade prévia: estado de ânimo depressivo, perda de interesse ou da capacidade
de sentir prazer em realizar todas ou quase todas as atividades, mudança no peso corporal superior a
5% em um mês ou aumento ou redução significativa do apetite, insônia ou hipersonolência, agitação ou
retardo psicomotor, astenia ou diminuição da vitalidade, sentimento de inutilidade, culpa ou repreensão
contra si mesmo, menor capacidade de raciocínio ou de concentração ou bastante indecisão, pensamentos
recorrentes de morte, ideação suicida ou tentativa de suicídio. Devem estar presentes pelo menos um dos
primeiros sintomas (estado de ânimo depressivo, perda de interesse ou da capacidade de sentir prazer).
Essas manifestações causam mal-estar clinicamente significativo ou mudanças na funcionalidade social
ou laboral e não são atribuíveis a outras doenças ou ao uso de substâncias. Além do mais, não é necessário
haver antecedente de um episódio maníaco ou hipomaníaco 1.

Comparando com a versão anterior (DSM-IV), a versão atual DSM-V tem separado certas afecções do
grupo anteriormente chamado “Transtornos Depressivos”, dispondo na atualidade de maiores informações
relacionadas com sua etiologia e duração. Assim, o transtorno depressivo maior se cita na nova versão
como o paradigma deste grupo de doenças, na forma diferenciada de outros processos como a distimia
ou o transtorno disfórico pré-menstrual, entre outros.
Tratamento farmacológico da depressão 2-4
•

A primeira escolha terapêutica será um psicofármaco antidepressivo.

•

A demora no início do antidepressivo pode retardar e/ou dificultar a resposta.

•

O objetivo do tratamento é a remissão completa do quadro, restaurando o nível de funcionamento

anterior do paciente.
•

A melhora costuma ter início a partir da segunda semana. Se em 4-8 semanas não houver

mudanças, o caso deve ser reavaliado e ajustes do tratamento devem ser considerados.
•

A não aderência e os abandonos prematuros são dois dos principais motivos de fracasso do

tratamento.
•

Uma vez alcançada a melhora, o tratamento deve ser mantido entre 6 e 12 meses nas mesmas

doses com as quais se obteve a resposta. Os pacientes com três ou mais episódios anteriores deveriam
manter o tratamento indefinidamente.

Crianças e Adolescentes

Sintomas e características diferenciais da depressão em populações especiais 1,4
• Mais irritação do que tristeza
• Impossibilidade de alcançar o aumento de peso esperado
• Fobia ou fracasso escolar
• Associação ao consumo de substâncias ou transtornos alimentares

Idosos

• Deterioração tanto cognitiva como da memória (diagnóstico diferencial com demência)
• Aumento da mortalidade
• Sintomas somáticos (depressão mascarada)
• Alterações psicomotoras (inibição ou inquietação)
Classificação dos fármacos antidepressivos 2,7
Tipos de
antidepressivos

Mecanismo de ação

Perfil terapêutico
Inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS)

Citalopram,
escitalopram,
fluoxetina,
fluvoxamina,
paroxetina,
sertralina

Bloqueiam a recaptação de serotonina.
Boa tolerância

Depressão leve-moderada, em idosos, patologia orgânica concomitante

Inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina (ISRSN)
Venlafaxina,
venlafaxina
retard, duloxetina

Bloqueiam a recaptação de noradrenalina e
serotonina

Depressão moderada-grave

Tricíclicos (ATC)
Amitriptilina,
clomipramina,
doxepina,
imipramina,
maprotilina,
nortriptilina

Bloqueiam a recaptação de serotonina,
noradrenalina e, em menor escala, dopamina
Bloqueiam os receptores muscarínicos,
histamínicos H1 e alfa-adrenérgicos, causadores
de efeitos colaterais

Depressão grave, transtorno obsessivo-compulsivo (TOC)

Heterocíclicos (AHC)
Trazodona

Bloqueia a recaptação de serotonina e atua como
antagonista 5-HT2

Mianserina

Bloqueia os autorreceptores alfa-2 pré-sinápticos

Mirtazapina

Bloqueia os autorreceptores alfa-2 pré-sinápticos
e os receptores pós-sinápticos 5-HT2a e 5-HT3

Depressão com ansiedade e insônia. Frequentemente em associação com outros antidepressivos

Inibidores seletivos da recaptação de noradrenalina (ISRN)
Reboxetina

Bloqueia a recaptação de noradrenalina

Depressão com apatia, ausência de energia. Também em combinação com ISRS ou ISRSN

Inibidores da monoamino-oxidase (IMAO)
Tranilcipromina,
moclobemida,
fenelzina

Inibem a enzima monoamino-oxidase – de forma
reversível ou irreversível -, inibindo o catabolismo
da noradrenalina, serotonina e dopamina

Depressão atípica, com hiperfagia, hipersonia e hiper-reatividade.
Não combinar com outros antidepressivos.
Fenelzina: evitar alimentos com tiramina (chocolate, queijos, embutidos, cerveja, etc.)

Outros
Bupropiona

Bloqueia a recaptação de dopamina e
noradrenalina

Depressão com apatia, ausência de energia

Agomelatina

Agonista MT1 e MT2 (melatoninérgico) e inibidor
dos receptores 5-HT2c

Depressão maior com alterações do sono e do ritmo circadiano

ANTIDEPRESSIVOS

ISRS
ISRN

ISRSN
AHC

Interações2,7
2C19

2D6
-

3A3/3a4

Grau de INIBIÇÃO nas isoenzimas do citocromo p450
1 A2

Fraco

Fraco

Fraco

Moderado

Moderado

Fraco

Intenso

Intenso

Muito fraco

Fraco

Intenso

Fraco
Fraco

Fraco

Moderado

Citalopram (CIT)
Fluoxetina (FXT)

Escitalopram (ESC)

Paroxetina (PXT)

Fraco

PRECAUÇÕES E OBSERVAÇÕES

Preferencialmente pela manhã para evitar insônia.
Evitar IMAO (washout de 2 semanas; com FXT 5 semanas)
Observar a hipoNa+ e a anorexia (principalmente com FXT).
Alguma precaução na IH, IR e epilepsia.
PXT: ↑ efeito anti-ACh, ↑ risco de síndrome de descontinuação
(↓ dose sempre paulatinamente).
Os mais seguros nos polimedicados:
ESC, CIT y SER

Observar a pressão arterial, a anorexia e a hipoNa+.
Precaução em caso de epilepsia, IH, IR, DCV e hipertiroidismo.
Evitar IMAO (washout de 2 semanas).
Contraindicado em pós-IAM

Intenso

Moderado

Alguma precaução na IH, IR grave e na HTA não controlada.
Evitar com IMAO (washout de 2 semanas)

Fraco

Fraco

-

Possível hipoK+.
Com diuréticos.
Precaução na IR, DCV, hipertiroidismo, epilepsia e glaucoma

Fraco

Fraco

Moderado

Fraco

Anti-H1: sedativos (preferencialmente à noite), potencializam o efeito de
outros sedativos; ↑ apetite e peso

Fraco

Fraco

-

Fraco

Fraco

Muita precaução na epilepsia. Observar em caso de IH ou IR grave.
Evitar IMAO

Intenso

Venlafaxina / Venlafaxina
retard

Fraco

Muito fraco

Fraco

-

Administrar antes de dormir.
Precaução na IH (pode ↑ as transaminases)

Fraco

Duloxetina

Muito Fraco

Muito fraco

Moderado

-

Intenso

Reboxetina

Fraco

-

-

Fluvoxamina

Mirtazapina / mianserina

-

Sertralina (SER)

Bupropiona
-

Moderado

ATC

Agomelatina

-

Efeitos anti-ACh, anti-H1 e anti-α1NA (hipotensão ortostática,
palpitações, prolongamento QT) acentuados, principalmente em idosos e
com outros fármacos anticolinérgicos ou antiarrítmicos.
Muita precaução na DCV e na epilepsia.
↑ Perigosos em caso de intoxicação.
Evitar IMAO (washout de 2 semanas)

AD: imipramina, amitriptilina,
duloxetina, mirtazapina, agomelatina
AP: haloperidol, clozapina,
olanzapina, risperidona
BZD: alprazolam, diazepam
Metadona

Omeprazol, lansoprazol,
esomeprazol, propranolol,
fenitoína, varfarina

AD: CIT, ESC, SER,
reboxetina, clomipramina,
imipramina, amitriptilina
BZD: diazepam

Betabloqueadores, propafenona,
flecainida, eritromicina, codeína,
dextrometorfano, nicotina

AD: FXT, PXT, duloxetina,
imipramina, clomipramina,
nortriptilina, bupropiona...
AP: haloperidol, perfenazina,
clorpromazina, flufenazina clozapina,
olanzapina, risperidona…

Anticonceptivos, varfarina, amiodarona,
eritromicina, dexametasona, pioglitazona,
sildenafil, sinvastatina, lovastatina,
nifedipino, diltiazem, tacrolimo,
indinavir, cisaprida

AD: FXT, SER, nortriptilina, mirtazapina
AP: olanzapina, quetiapina
BZD: alprazolam, diazepam, midazolam,
triazolam zolpidem, zaleplon

Seus níveis diminuirão na presença de indutores da isoenzima do
citocromo p450: podem ↓ sua eficácia

Seus níveis aumentarão na presença de inibidores da isoenzima do
citocromo p450: podem ↑ o risco de toxicidade

A indução leva semanas para ocorrer (requer síntese de proteína)

Moderado
(principalmente imipramina)

Moderado
(principalmente amitriptilina)

Amiodarona, propafenona,
quinidina, cimetidina, ritonavir,
metadona, haloperidol

do citocromo p450

Carbamazepina, fenobarbital, fenitoína,
rifampicina, rifabutina, troglitazona,
inibidor da transcriptase reversa
(nevirapina, efavirenz), ritonavir,
erva de São João, sumo de toranja

O efeito da inibição pode surgir em poucos dias

Omeprazol, fluconazol,
gemfibrozil, isoniazida

Desconhecidos

Fluconazol, itraconazol,
cetoconazol, verapamil, macrolídeos,
inibidor da protease, sumo de toranja

Amiodarona, diltiazem,
quinolonas, cetoconazol,
rofecoxibe, cimetidina

Rifampicina

INDUTORES
do citocromo p450

PSICOFÁRMACOS

OUTROS

Paracetamol, teofilina,
propranolol, varfarina,
cafeína

Indutores inespecíficos: álcool (consumo importante e contínuo), barbitúricos, carbamazepina, meprobamato, fenitoína

Tabaco e cannabis (ao parar de fumar, há
risco de toxicidade de seus substratos),
erva de São João, repolho
ou couves de Bruxelas

OUTROS INIBIDORES

Outros

AD: antidepressivos; anti-Ach: anticolinérgicos; anti-H1: anti-histaminérgicos; AP: antipsicóticos; BZD: benzodiazepinas; DCV: Doenças cardiovasculares; IH: insuficiência hepática; IR: insuficiência renal; hipoNa+: hiponatremia; HTA:
hipertensão; hipoK+: hipopotassemia; IAM: infarto do miocárdio.

SUBSTRATOS
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