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RESUMO 
 

De acordo com a World Health Organization (WHO), em 2016 mais de 650 milhões de adultos no mundo 
apresentavam obesidade e mais de 340 milhões de crianças e adolescente estavam acima do peso ou 
obesos. Ainda segundo a WHO, a depressão afeta mais de 300 milhões de pessoas globalmente e em 
diversas faixas etárias, resultando no aumento da utilização de antidepressivos. O objetivo deste trabalho foi 
realizar uma revisão bibliográfica sistematizada na literatura sobre a relação entre o uso de antidepressivos 
tricíclicos e tetratricíclicos, ganho de peso e obesidade. Para tanto, foi consultada a produção cientifica, de 
periódicos indexados nos bancos de dados da Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS), National Library of Medicine (Medline), Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e da United 
States National Library of Medicine (PubMed). Foram incluídas publicações no período compreendido entre 
2007 a 2017.Verificou-se que o uso de antidepressivos tricíclicos e tetracíclicos, pode causar aumento de 
peso corporal e pode ser influenciado por fatores como sexo e tempo de uso do fármaco.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Antidepressivos. Aumento do peso. Alteração de peso.  

1 INTRODUÇÃO 
 

A obesidade e a depressão são patologias que atingem milhões de pessoas no 
mundo e em diversas faixas etárias (WHO, 2017/2018). Além disso, com o aumento das 
taxas de depressão, o consumo de antidepressivos se eleva e pode causar efeitos 
colaterais, como o ganho de peso (CASCADE; KALALI; KENNEDY, 2009).  

Sobrepeso e obesidade é o acúmulo excessivo de gordura que pode levar ao 
prejuízo da saúde. Em 2016, no mundo, mais de 650 milhões de adultos apresentavam 
obesidade e mais de 340 milhões de crianças e adolescentes estavam acima do peso ou 
obesos (WHO, 2017). 

No Brasil, no ano de 2017, a pesquisa da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção 
para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL), realizada pelo Ministério da 
Saúde (MS), divulgou resultados mostrando que, entre 2006 e 2016, houve aumento de 
60% na prevalência de obesidade, na população com mais de 18 anos de idade (BRASIL, 
2017).  

Por sua vez, a depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é uma 
psicopatia comum, “caracterizada por tristeza constante e perda de entusiasmo por 
atividades que as pessoas normalmente gostam, acompanhada por incapacidade de 
realizar atividades diárias por 14 dias ou mais”. Mundialmente, mais de 300 milhões de 
pessoas, de diversas faixas etárias, sofrem com a depressão (WHO, 2018).  
          O Brasil, até 2017, apresentava 11,5 milhões de pessoas atingidas pela depressão, 
cerca de 5,8% da população (OPAS/OMS, 2017).  

 Concomitantemente a ampliação no número de casos da doença ocorreu o aumento 
da utilização de antidepressivos. Os antidepressivos são fármacos que modulam os níveis 
de neurotransmissores no cérebro (LEE et al., 2016). Nos Estados Unidos (EUA), foi 
verificado que, no período entre as décadas de 1980-1990 a 2005-2008, houve aumento 
de 400% no uso de antidepressivos por indivíduos de todas as idades (PRATTY; BRODY; 
GU, 2011). No Brasil, o aumento na venda de antidepressivos foi de 44,8% entre 2005 e 
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2009, sendo a quarta classe de medicamentos com maior venda no país durante este 
período (CLAIR, 2013).  

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica 
sistematizada na literatura sobre a relação entre o uso de antidepressivos tricíclicos e 
tetratricíclicos, ganho de peso e obesidade.   

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A presente pesquisa consiste em uma revisão sistemática de literatura cientifica 
nacional e internacional conforme a metodologia Preferred Reporting Items for Systematic 
Reviewaand Meta-analyses - PRISMA (MOHER et al., 2009; LIBERATI et al., 2009). A 
metodologia PRISMA é dividida em quatro fases: identificação dos artigos, triagem, 
elegibilidade, contemplados. 

Para tanto, foi consultada a produção científica, de periódicos indexados nos bancos 
de dados da Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 
National Library of Medicine (Medline), Scientific Eletronic Library Online (SciELO) 
disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) por meio do site htpp:/www.bireme.br e 
da United States National Library of Medicine (PubMed), disponível em 
htpp:/www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed. 

Como estratégia de busca foi utilizada a combinação de termos de acordo com os 
Descritores Ciências da Saúde (DESC), utilizando como descritores em português: 
antidepressivos, excesso de peso e obesidade e seus correspondentes em inglês: 
antidepressant medications and overweight. 

Foram excluídas: publicações repetidas, revisões, teses, dissertações, cartas, 
editoriais, resumos de anais, trabalhos de conclusão de cursos, livros, estudos reflexivos, 
e relatos de experiência e publicações não gratuitas. Foram incluídas publicações no 
período compreendido entre 2007 a 2017 que abordavam a influência de antidepressivos 
tricíclicos e tetratricíclicos nas alterações do peso corporal. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O uso de antidepressivos tricíclicos (TCAs) é regularmente associado ao ganho de 
peso a longo prazo (SERODIO et al., 2014 apud SERRETTI, 2010). O uso de 
antidepressivos tricíclicos foi relacionado ao aumento de 3,5 kg de peso durante um 
tratamento de 6 semanas em um grupo de 32 mulheres obesas que apresentaram queixa 
sobre aumento de peso durante tratamento com psicotrópicos (OZENOGLU et al., 2008) 

No ensaio clínico randomizado aberto, com duração de 6 meses, realizado com 630 
adultos Uher et al. (2010) constataram que os participantes que utilizavam nortriptilina 
(TCAs) apresentaram ganho de peso já nas primeiras 6 semanas de tratamento, 
alcançando média de ganho de 1,8 kg durante todo o período de tratamento, sendo 
observado maior alteração de peso nos indivíduos que se encontravam abaixo do peso. A 
maioria dos analisados relatou o ganho de peso como efeito adverso do medicamento.  

Um estudo realizado no Brasil, no período de 16 meses, com 21 pacientes com 
sobrepeso (IMC superior a 25kg/m²) usuários de antidepressivos tricíclicos, constatou que 
71,4% dos pacientes, ganharam peso durante o período estudado. Foi observado também 
que as mulheres que utilizam TCAs sofreram mais com aumento de peso do que os 
homens, uma vez que o percentual de ganho de peso correspondeu a 3,5% nos homens, 
e a 11,6% nas mulheres. Ou seja, as mulheres tiveram maior aumento de peso do que os 
homens (COSTA, CALETTI e GOMEZ, 2011). 
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No que diz respeito aos antidepressivos tetratricíclicos (ADTCs) um estudo de coorte, 
realizado com 15.343 indivíduos, com idade entre 18 e 65 anos, diagnosticados com 
transtorno depressivo, relacionou alterações no IMC com o uso de antidepressivos. O uso 
de mirtazapina foi ligeiramente mais utilizado pelos homens, e por indivíduos que 
inicialmente possuíam IMCs menores em relação aos iniciadores de outros antidepressivos. 
As evidências foram que as decisões sobre o uso do ADTC podem ser influenciadas pelo 
peso do paciente, no momento do início do tratamento, ou seja diminuem-se as chances 
de um tratamento com mirtazapina ser iniciado em pacientes com IMC maior que 25 kg/m² 
e aumentam as chances de ser a opção de tratamento para pacientes com IMC menor que 
18,5 kg/m² (BOUDREAU et al., 2013). 

Outro estudo de coorte retrospectivo, realizado por Arterburn et al. (2016) com intuito 
de investigar a relação entre escolha de medicação antidepressiva e mudança de peso 
durante dois anos em pacientes adultos, mostrou que o peso aumentou 5,26 kg em 
pacientes utilizando mirtazapina, quando comparado aos pacientes que iniciaram 
tratamento com fluoxetina (SSRI). O resultado, porém, não apresentou significância devido 
ao baixo número de iniciadores com mirtazapina, durante o período estimado. 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O ganho de peso corporal durante o tratamento com antidepressivos tricíclicos e 
tetracíclicos pode ser significativo, sendo mais acentuado nas mulheres e em indivíduos 
com uso crônico desses fármacos.  

 Os antidepressivos tricíclicos podem causar ganho de peso em um pequeno período 
sendo as mulheres usuárias de TCAs mais propensas a ganharem mais peso do que os 
homens. Já o uso de ADTCs, geralmente é influenciado pelo IMC do paciente ao iniciar o 
tratamento.  Apesar dos resultados encontrados, evidenciou-se que mais estudos com as 
classes de antidepressivos apresentados e suas alterações no peso precisam ser 
realizados.  
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