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Embora não existam dados sobre a prevalência da depressão na 1ªInfância, estima-se que a prevalência na 2ª Infância seja de 1-2%1. Esta prevalência aumenta proporcionalmente com a idade,

podendo atingir, no fim da adolescência, os 20%2, 3. O diagnóstico pode ser difícil: por vezes a irritabilidade e as alterações do comportamento dominam o quadro clínico.

Este trabalho tem como principais objectivos fazer uma revisão das teorias biológicas existentes e abordar, sucintamente, o tratamento farmacológico da depressão, dando ênfase aos fármacos

mais utilizados em Psiquiatria da Infância e da Adolescência.

Trata-se de uma revisão bibliográfica onde serão abordados conceitos farmacológicos chave como as definições de Resposta, Remissão, Recuperação, Recaída, Recorrência, bem como o

funcionamento dos neurónios e circuitos monoaminérgicos. Sendo a Infância e a Adolescência uma faixa etária para a qual existem poucos estudos de eficácia vs efeitos secundários dos

antidepressivos, tentaremos salientar os fármacos melhor estudados, aqueles que são recomendados e os que estão aprovados.
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Antidepressivos utilizados no tratamento da Depressão
em crianças e adolescentes

Inibidores selectivos da recaptação da serotonina
(ISRSs)

Outros antidepressivos

Fluoxetina (5-60mg/dia) a, b Bupropiona (37,5-400mg/dia)

Escitalopram (5-20mg/dia) c Venlafaxina (37,5-225mg/dia)

Sertralina (25-200mg/dia) 
Desvenlafaxina (50-

400mg/dia)

Fluvoxamina (12,5-300mg/dia) Mirtazapina (15-45mg/dia)

Citalopram (5-40mg/dia) Duloxetina (20-60mg/dia)

Paroxetina (5-40mg/dia)
a Aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) a partir dos 8 anos (inclusivé);
b Aprovado pela European Medicines Agency (EMEA) a partir dos 8 anos (inclusivé);
c Aprovado pela FDA a partir dos 12 anos (inclusivé).
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A depressão é o resultado de um nível deficitário de monoaminas, nomeadamente noradrenalina (NE) e serotonina (5HT).

Engloba a teoria anterior mas vai para além dela. Postula que algo de errado existe no funcionamento dos receptores dos

neurotransmissores. O erro pode corresponder a um défice de monoaminas, a um mau funcionamento dos receptores de monoaminas ou a um problema na cascata de transdução de sinal. A

deficiente transdução de sinal pode levar, em última instância, a alterações da expressão de genes.
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Figura 2 – Vias serotoninérgicas - A maioria dos neurónios serotoninérgicos tem o

seu corpo celular no núcleo da rafe. Daí têm projecções para diversos locais do

sistema nervoso central e dos sistema nervoso periférico, como pode ser

observado na figura. Assim, hipoteticamente, uma diminuição da serotonina pode

conduzir a tristeza, ansiedade, pânico, fobias, obsessões, compulsões e

perturbações alimentares (Adaptado de Stahl SM, 20004).
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Figura 3 – Vias noradrenérgicas - A maioria dos corpos celulares dos neurónios

noradrenérgicos (NE) estão localizados no tronco cerebral, mais propriamente no

locus coeruleus. Existem circuitos específicos controlados pelos neurónios NE com

projecções para diversos locais do sistema nervoso central e periférico, como pode ser

observado na figura. Hipoteticamente, uma diminuição da NE provocará tristeza,

diminuição da atenção, dificuldades na memória de trabalho e rapidez de

processamento de informação, lentificação psicomotora, fadiga, apatia (Adaptado de

Stahl SM, 20004).

Receptores pós-sinápticos

Bomba recaptadora de neurotransmissor (NE, 5HT) –
local de acção dos Inibidores Selectivos da Recaptação

da Serotonina (ISRS) e dos Antidepressivos Tricíclicos

Neurotransmissor

MAO (monoamina oxidase) – local de acção dos 

Inibidores da Monoamina Oxidase

Figura 1 – Neurónio monoaminérgico – A noradrenalina (NE) (ou a serotonina - 5HT - conforme se

trate de um neurónio noradrenérgico ou serotoninérgico), depois de produzida no próprio neurónio, é

agrupada em vesículas sinápticas, sendo libertada após impulso nervoso. As bombas recaptadoras

levam os neurotransmissores da fenda sináptica, onde actuam, para dentro do neurónio, onde são

inactivados pela MAO (monoamina oxidase) e pela COMT (catecol-o-metil-transferase). Estes neurónios

são regulados por uma multiplicidade de receptores: os pós-sinápticos, que através de mecanismos de

transdução de sinal podem conduzir a alterações da expressão genética; e os pré-sinápticos, que são

auto-receptores que regulam a libertação de neurotransmissores por feedback negativo (Adaptado de

Stahl SM, 20004).

MELHORIA APÓS ESTABELECIMENTO DE 
TERAPÊUTICA ANTIDEPRESSIVA:

�Resposta ( diminuição dos sintomas 
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