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RESUMO 
 
Depressão e hipertensão arterial sistêmica (HAS) são doenças prevalentes no mundo, 
principalmente no Brasil. Além disso, em pacientes com doenças cardiovasculares a 
depressão tem incidência maior comparada ao restante da população, isso acaba por piorar os 
prognósticos destes indivíduos, devido que, a associação destas doenças está ligada a 
dificuldade no tratamento e controle, a eventos cardíacos recorrentes e por consequência ao 
aumento da mortalidade. O presente trabalho trata-se de uma revisão de literatura, na qual 
objetiva identificar a epidemiologia de interação entre depressão e HAS, assim como o 
tratamento empregado atualmente em ambas as doenças identificando possíveis interações 
medicamentosas entre antidepressivos e anti-hipertensivos e, principalmente a identificação 
dos efeitos que os antidepressivos podem ocasionar em pacientes hipertensos com o intuito de 
identificar quais são os melhores fármacos para o uso nestas situações com o objetivo de 
melhorar o tratamento de ambas as doenças evitando complicações iatrogênicas.  

Palavras-chave: Depressão. Hipertensão. Interações medicamentosas. Antidepressivos. Anti-
hipertensivos.  

 
USE OF ANTIDEPRESSANTS IN HYPERTENSIVE DEPRESSED PATIENTS: 

BIBLIOGRAPHIC REVIEW  
 
ABSTRACT 
 
Depression and Systemic Arterial Hypertension (SAH) are predominant diseases across the 
world, especially in Brazil. Beyond that, patients with cardiovascular disease have a greater 
incidence of depression in comparison to the rest of the population, hence, worsening the 
patient’s prognosis. Nonetheless, the association between the diseases have a direct link to the 
struggle when it comes to control and treat the sickness, with frequent cardiac events, 
therefore with the increase in mortality. This article is a literature review which has the 
purpose of identifying the epidemiologic interaction between depression and SAH, along with 
the treatments currently used for both the diseases recognizing potential drug interactions 
between antidepressants and antihypertensives agents. In addition, placing the effects that 
antidepressants can cause in hypertensive patients with the purpose of identifying wich drugs 
are most suitable in these occasions, aiming for the best treatment for both diseases and to 
avoid iatrogenic complications.  

Keywords: Depression. Hypertension. Drug interactions. Antidepressants agents. 
Antihypertensive agents. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Hipertensão arterial sistêmica (HAS) é definida como sendo uma doença multifatorial, 

sistêmica e crônica caracterizada pela elevação sustentada da pressão arterial ≥ 140 e/ou 90 mmHg 

e está frequentemente associada a comorbidades como alterações metabólicas e lesões de órgão-

alvo (PLAVNIK et al., 2016). Esta doença é altamente prevalente no mundo e no território 

brasileiro, segundo dados do último VIGITEL, que analisou pessoas nas capitais brasileiras e no 

Distrito Federal, cerca de 30% dos adultos possuía HAS e destes cerca de 85% referiu uso de 

medicação para controle da doença (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).  

Os medicamentos de escolha para o tratamento da HAS recomendados pela Sociedade 

Brasileira de Hipertensão visam diminuir a morbimortalidade cardiovascular. A partir de estudos 

clínicos constatou-se que diuréticos (DIU), betabloqueadores (BB), bloqueadores de canais de 

cálcio (BCC), inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) e bloqueadores dos 

receptores AT1 da angiotensina II (BRA) são fármacos eficazes no tratamento e controle da pressão 

arterial (JARDIM et al., 2016).  

O transtorno depressivo maior é uma doença também prevalente no mundo inteiro, estima-se 

que aproximadamente 17% das pessoas tenham transtorno depressivo maior durante a vida, sendo 2 

vezes mais prevalente no sexo feminino ocorrendo em média em idades entre 20 a 50 anos. Essa 

doença é caracterizada pelo aparecimento de pelo menos 5 dentre os sintomas principais que são 

humor deprimido, perda de interesse pelas atividades associados a alterações no apetite e peso, 

alterações no sono, falta de energia, sentimento de culpa, problemas para pensar e tomar decisões e 

pensamentos recorrentes de morte ou suicídio por pelo menos duas semanas (FAWCETT et al., 

2014; SADOCK et al., 2017).  

Com o desenvolvimento da farmacologia, inúmeros medicamentos vêm sendo desenvolvidos 

objetivando a adequação do tratamento ao perfil de cada paciente. Entre eles estão os 

antidepressivos tricíclicos (ADT), os inibidores seletivos da receptação de serotonina (ISRS), 

inibidores da receptação de serotonina e noradrenalina (IRSN), inibidores da monoaminoxidase 

(IMAO), inibidores da receptação de dopamina e norepinefrina (IRDN) e antidepressivos 

multimodais (O’DONNELL et al., 2012).  

Em pacientes com doenças cardiovasculares, a depressão é uma doença prevalente, incidente 

e persistente e está associada a pior qualidade de vida relacionada à saúde, eventos cardíacos 

recorrentes e aumento da mortalidade assim, a American Heart Association preconiza a triagem de 

rotina da depressão em todos os pacientes cardíacos já que, são inúmeros os fatores fisiológicos e 

comportamentais como disfunção endotelial, anormalidades do sistema nervoso autônomo e 
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envolvimento reduzido em atividades de promoção da saúde que podem levar o indivíduo com 

hipertensão arterial sistêmica e depressão a resultados cardíacos adversos (HUFFMAN et al., 2013).  

São escassos os dados atuais quanto à prevalência da depressão em pacientes hipertensos, isso 

se deve ao alto grau de pacientes com depressão subdiagnosticada e muitas vezes ignorada, o que 

demonstra a importância e a necessidade de estudos novos na área, já que como descrito 

anteriormente às duas doenças tanto HAS quanto depressão maior são doenças altamente 

prevalentes quando analisadas individualmente. Segundo um estudo brasileiro que realizou uma 

análise num centro de referência no tratamento de hipertensão arterial, a depressão é muito mais 

prevalente nestes pacientes quando comparada à população geral (AMARAL et al., 2007).  

Quanto aos estudos internacionais, um estudo europeu relatou que indivíduos idosos 

hipertensos demonstraram um aumento aproximado de 45% no risco de desenvolvimento de 

depressão quando comparados a um grupo da mesma faixa etária normotenso (SCUTERI et al., 

2010). Os dados apesar de escassos comprovam a associação das duas doenças, por consequência o 

tratamento para ambas realizado concomitantemente pode trazer riscos ao indivíduo caso não 

realizado adequadamente, já que é comprovado que algumas classes de antidepressivos podem 

influir na oscilação da pressão arterial, assim como interagir com os anti-hipertensivos usados no 

combate à hipertensão arterial (COELHO et al., 2009).   

Deste modo, o presente estudo objetiva identificar os principais antidepressivos que podem 

ser usados em pacientes hipertensos deprimidos, considerando as principais interações 

medicamentosas com anti-hipertensivos, efeitos colaterais, adaptação, e por consequência melhora 

terapêutica tanto para a depressão quanto para a hipertensão arterial.    

 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1 Doenças crônicas e Comorbidades.  

2.1.1 Hipertensão arterial sistêmica (HAS) 

 

A HAS é uma doença crônica não transmissível altamente prevalente no mundo inteiro. É 

uma condição clínica de causa multifatorial que afeta o organismo de modo sistêmico, segundo as 

últimas diretrizes brasileiras de hipertensão, é definida como um aumento sustentado dos níveis 

pressóricos arteriais ≥ 140 e/ou 90 mmHg (PLAVNIK et al., 2016). 
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Estimativas dos últimos dados coletados pela análise epidemiológica do último VIGITEL 

evidenciaram que cerca de 30% da população das capitais brasileiras sofre com HAS, isso 

demonstra a alta prevalência da doença no território brasileiro e preocupa os órgãos de saúde, já que 

a hipertensão arterial pode originar diversas comorbidades e estar associada a outras doenças, 

agravando assim, o quadro do paciente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 

No Brasil, esta doença atinge cerca de 36 milhões de adultos, cerca de 32,5%, contudo, esta 

porcentagem é variável de acordo com a faixa etária, sendo maior em idades mais avançadas. 

Aproximadamente 60% dos idosos brasileiros são portadores de HAS, o que favorece um pior 

desfecho, já que com o aumento da idade as pessoas têm menos condições de adaptação e mais 

comorbidades associadas (PLAVNIK et al., 2016).  

Diversos fatores de risco estão associados ao desenvolvimento de hipertensão arterial, sendo 

os principais, o excesso de peso (IMC ≥ 25 kg/m2), obesidade (IMC ≥ 30 kg/m2), ingestão excessiva 

de sal (sendo o consumo máximo recomendado diariamente 2 g/dia), ingestão de álcool excessiva 

(sendo fator protetivo em mulheres em doses inferiores a 10 g de álcool/dia e em homens abaixo de 

31 g de álcool/dia, a partir destas dosagens, o consumo acaba sendo predisponente a hipertensão 

arterial), sedentarismo (atividade física inferior ao tempo de 150 minutos semanais), fatores 

socioeconômicos (menores índices de escolaridade) e fatores genéticos (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2018; PLAVNIK et al., 2016).   

 

2.1.2 Depressão maior (DM) 

 

A DM é uma doença psiquiátrica conhecida há muitos anos, seu diagnóstico é realizado pela 

constatação de pelo menos cinco sintomas de uma lista que inclui humor deprimido, perda de 

interesse pelas atividades, alterações no sono, no apetite, falta de energia, sentimentos de culpa, 

problemas para pensar e tomar decisões e pensamentos recorrentes de morte ou suicídio. Ao longo 

da vida é estimado que cerca de 17% das pessoas desenvolvem a doença, sendo assim, o transtorno 

psiquiátrico mais prevalente (FAWCETT et al., 2014; SADOCK et al., 2017). 

A idade média de início da doença é por volta dos 40 anos de idade, sendo que 50% dos 

pacientes têm início entre o período de 20 e os 50 anos, contudo, a DM pode ocorrer em qualquer 

faixa etária. Além do mais, é constatado que a prevalência é duas vezes maior em mulheres que 

homens, tendo tido como hipóteses para isso, a diferença hormonal, efeitos do parto, estressores 

psicossociais diferentes e modelos comportamentais de impotência aprendida (SADOCK et al., 

2017).   
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Quando se trata da etiologia da depressão, vários fatores são analisados, estudos identificaram 

alterações nos sistemas de neurotransmissores que são ocasionados devido à interação entre padrões 

genéticos e externos no decorrer da vida.  

Foi evidenciado um papel preeminente do envolvimento dos sistemas serotoninérgicos (5-HT) 

do sistema nervoso central (SNC). Estudos realizados por meio de análise do líquido 

cefalorraquidiano (LCR) e neuroendócrino demonstraram redução na atividade dos neurônios 

serotoninérgicos em pacientes portadores de depressão (SAUVEANU et al., 2012). 

 

2.2 Associação entre hipertensão e depressão 

 

Muitos fatores de risco para o desenvolvimento de hipertensão são compartilhados com a 

depressão, além do mais, a obesidade, ingestão excessiva de álcool, sedentarismo podem ser 

consequência direta do distúrbio depressivo maior. Ao analisar pacientes através do Programa Geral 

de Bem-Estar identificou que pacientes que apresentam sintomas de depressão e ansiedade possuem 

risco elevado de hipertensão incidente, sendo este efeito ainda mais visível em mulheres negras 

(SCALCO et al., 2005; JONAS et al., 2000). 

Além do mais, o inverso também é verdadeiro, o aumento da prevalência de depressão em 

pacientes hipertensos foi descrito. Segundo um estudo realizado por Rabkin et al. (1983) a 

frequência de depressão é 3 vezes maior em pacientes tratados para hipertensão comparado a 

pacientes normotensos.   

Um estudo que avaliou o risco de mau controle da hipertensão arterial identificou que a 

prevalência de depressão em pacientes hipertensos é 9 vezes maior do que a encontrada na 

população em geral. Além do mais, após análises percebeu-se que o controle da pressão arterial 

sistólica, realizado com terapia medicamentosa e não medicamentosa, em pacientes hipertensos 

com depressão é normalmente mais difícil de ser realizado quando comparado ao controle da 

pressão arterial diastólica. Por fim, foi identificado que a depressão é classificada como fator de 

risco para hipertensão arterial não controlada o que comprova a hipótese de que a depressão e a 

hipertensão arterial conjuntas podem piorar o prognóstico e dificultar o tratamento dos pacientes 

(GUERRA et al., 2013). 

 

2.3 Fármacos utilizados atualmente para o tratamento de Hipertensão 

 

2.3.1 Anti-hipertensivos Diuréticos (DIU) 
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A princípio a estratégia inicial para o maneio da hipertensão seria restringir o sal na dieta, 

contudo, com o desenvolvimento de fármacos diuréticos tiazídicos ativos pela via oral, foi possível 

realizar a alteração do equilíbrio de Na+, quando utilizados sozinhos possuem efeitos anti-

hipertensivos e quando usados com outros ani-hipertensivos podem potencializar a eficácia destes. 

Em decorrência da experiência favorável com diuréticos em estudos randomizados em pacientes 

com hipertensão, esta classe de fármacos se tornou muito viável no tratamento da hipertensão 

(MICHEL et al., 2012).  

Os mecanismos de ação dos anti-hipertensivos diuréticos (DIU) são associados inicialmente 

aos seus efeitos natriuréticos, com diminuição do volume extracelular. Após quatro a seis semanas o 

volume circulante se regulariza e ocorre a diminuição da resistência vascular periférica (RVP). Os 

DIU reduzem a pressão arterial (PA) e diminuem a morbimortalidade cardiovascular (CV) 

(JARDIM et al., 2016). 

Os diuréticos tiazídicos como a hidoclorotiazida são agentes anti-hipertensivos mais 

eficientes do que os diuréticos de alça (furosemida e bumetanida). O mecanismo de ação dessa 

classe baseia-se na inibição da ação do co-transportador Na+/Cl- no túbulo distal com aumento de 

eliminação de Na+, Cl-, K+ e água. A diferença entre os DIU tiazídicos e os de alça pode estar 

relacionado à curta duração da ação dos diuréticos de alça. Dessa forma, uma única dose diária não 

provoca perda líquida significativa de Na+ por um período completo de 24 h (MICHEL et al., 

2012). 

A clortalidona, hidroclorotiazida e indapamida são exemplos de DIU tiazídicos usados como 

referência que devem ser utilizados em doses baixas, pois são mais tênues e com maior tempo de 

ação (JARDIM et al., 2016).  

Os diuréticos de alça são frequentemente e inadequadamente prescritos como uma 

medicação de dose única ao dia no tratamento não apenas da hipertensão, mas também da 

insuficiência cardíaca congestiva e edemas. A capacidade dos diuréticos de alça em produzir uma 

natriurese rápida e profunda pode ser nociva no tratamento da hipertensão (MICHEL et al., 2012). 

Quando um diurético de alça é administrado 2 vezes por dia, a diurese aguda pode ser 

excessiva e provocar mais efeitos colaterais do que os que ocorrem com o diurético tiazídico mais 

tênue de ação mais lenta (MICHEL et al., 2012). 

A amilorida é um diurético poupador de K+, como mecanismo de ação possui a função de 

bloqueio do canal de Na epitelial, inibindo, deste modo, a reabsorção do íon sódio no túbulo 

contorcido distal, deste modo, tem eficácia na redução da pressão arterial. Outro diurético poupador 

de K+ é a espironolactona que possui como mecanismo de ação a função de antagonizar a 

aldosterona, atuando, deste modo nos locais de troca entre Na-K (dependentes de aldosterona) do 
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túbulo contorcido distal, este medicamento reduz a pressão arterial, no entanto tem importantes 

efeitos adversos, especialmente nos homens como, por exemplo, disfunção erétil, ginecomastia e 

hiperplasia prostática benigna (MICHEL et al., 2012). 

Em decorrência da capacidade de inibição de perda de K+ na urina, estes fármacos são usados 

no tratamento médico de pacientes com hiperaldosteronismo, uma síndrome que pode levar a 

hipopotassemia. O triantereno é um diurético poupador de K+ que reduz o risco de hipopotassemia 

em pacientes tratados com um diurético tiazídico, contudo, sozinho não apresenta eficácia na 

redução da pressão arterial. Pacientes que fazem uso destes agentes devem ser monitorados 

frequentemente em relação à concentração de K+ no plasma pela predisposição em apresentar 

hiperpotassemia. Assim como pacientes que fazem uso de espironolactona, amilorida ou triantereno 

em decorrência da possibilidade do uso de substitutos do sal contendo K+ produzir hiperpotassemia. 

Uma contraindicação relativa para o uso de diuréticos poupadores de K+ é a insuficiência renal. O 

uso concomitante de um inibidor da ECA ou um antagonista do receptor da angiotensina aumenta o 

risco de hiperpotassemia com estes agentes (MICHEL et al., 2012). 

Segundo a última diretriz da hipertensão arterial, os DIU de alça devem ser deixados de 

reserva. A furosemida e bumetanida para casos de insuficiência renal (creatinina > 2,0 mg/dl ou 

RFG calculado < 30 ml/min/1,73m2) e situações de edema (IC ou insuficiência renal). Como já 

citado acima, os poupadores de potássio (espironolactona e amilorida) são habitualmente utilizados 

em associação com os DIU tiazídicos ou de alça (JARDIM et al., 2016). 

Segundo Goodman & Gilman (2012), o mecanismo exato para redução da pressão arterial 

pelos diuréticos não está claro. A ação inicial destes fármacos é a diminuição do volume 

extracelular ao interagir com o co-transportador de NaCl sensível a tiazida (NCC; símbolo do gene 

SLC12A3) expresso no túbulo convoluto distal do rim, aumentando a excreção de Na+ na urina e 

diminuindo o débito cardíaco. Entretanto, o efeito hipotensor é mantido durante a terapia 

prolongada por conta da redução da resistência vascular. O débito cardíaco retoma para os valores 

pré-tratamento e o volume extracelular retoma quase ao normal graças às respostas compensatórias 

como a ativação do sistema renina-angiotensina (SRA).  

No caso das tiazidas ocorre a vasodilatação diretamente em artérias isoladas in vitro. Por 

outro lado, existe uma evidência que sugere que a vasodilatação pode ocorrer como uma 

consequência indireta da ação destes fármacos nos rins (MICHEL et al., 2012). 

 

2.3.2 Anti-hipertensivos Bloqueadores dos canais de cálcio  

A hipertensão é definida basicamente como o aumento da resistência vascular periférica. 

Dessa forma, como a contração do músculo liso vascular é dependente da concentração de Ca+2 
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intracelular livre, e a inibição do movimento transmembrana do Ca+2 através de canais de Ca+2 

sensíveis a voltagem podem reduzir a quantidade total de Ca+2 que alcança os locais intracelulares. 

Os bloqueadores do canal de Ca+2 reduzem a pressão arterial ao relaxar o músculo liso da artéria e 

reduzir a resistência vascular periférica. Como consequência de uma redução na resistência vascular 

periférica, os bloqueadores do canal de Ca+2 incitam a descarga simpática mediada pelos 

barorreceptores (MICHEL et al., 2012). 

São classificados em 2 tipos: os diidropiridínicos e os não di-idropiridínicos. Os bloqueadores 

de canais de cálcio (BCC) di-idropiridínicos (amlodipino, nifedipino, felodipino, nitrendipino, 

manidipino, lercanidipino, levanlodipino, lacidipino, isradipino, nisoldipino, nimodipino) 

desempenham um efeito vasodilatador predominante, com mínima interferência na frequência e na 

função sistólica, sendo assim, mais frequentemente usados como anti-hipertensivos (JARDIM et al., 

2016; MICHEL et al., 2012). 

Os BCC não di-idropiridínicos, como as fenilalquilaminas (verapamil) e as benzotiazepinas 

(diltiazem), têm menor efeito vasodilatador, e podem ser bradicardizantes e antiarrítmicos, o que 

restringe seu uso a alguns casos. Os BCC não di-idropiridínicos podem abaixar a função sistólica 

cardíaca, principalmente em pacientes que já possuem tal disfunção antes do início do seu uso, 

sendo contraindicado nessa condição. Deve-se dar preferência aos BCC de ação prolongada para 

que se evitem oscilações indesejáveis na FC e na PA. São anti-hipertensivos eficazes e reduzem a 

morbimortalidade cardiovascular (JARDIM et al., 2016). 

No caso das diidropiridinas, pode ocorrer taquicardia por causa da estimulação adrenérgica 

do nodo SA, entretanto, essa resposta geralmente é muito modesta, exceto quando o fármaco é 

administrado rapidamente. A taquicardia é mínima a ausente com verapamil e diltiazem por causa 

do efeito cronotrópico negativo direto destes dois fármacos. Todavia, o uso simultâneo de um 

antagonista do β-receptor pode aumentar os efeitos cronotrópicos negativos destes fármacos ou 

provocar bloqueio cardíaco em pacientes suscetíveis. Consequentemente, o uso simultâneo dos 

antagonistas do β-receptor com verapamil ou diltiazem pode ser problemático. Os bloqueadores do 

canal de Ca+2 são eficientes quando usados isoladamente ou combinados com outros fármacos para 

o tratamento da hipertensão, esta visão foi evidenciada por vários estudos clínicos recentes 

(MICHEL et al., 2012). 

 

2.3.3 Anti-hipertensivos β-Bloqueadores 

Inicialmente esta classe medicamentosa propicia a diminuição inicial do débito cardíaco e da 

secreção de renina, possibilitando a readaptação dos barorreceptores e redução das catecolaminas 

nas sinapses nervosas. Os fármacos de terceira geração, como carvedilol, nebivolol além de 
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apresentarem as ações anteriores, têm efeito vasodilatador por mecanismos diferentes. O carvedilol, 

por apresentar efeito de bloqueio concomitante do receptor alfa-1 adrenérgico; e o nebivolol, por 

aumentar a síntese e liberação de óxido nítrico (ON) no endotélio vascular. O propranolol também é 

viabilizado de forma útil em pacientes com tremor essencial, síndromes hipercinéticas, cefaleia de 

origem vascular e hipertensão portal (JARDIM et al., 2016). 

O labetalol é uma mistura equimolar de quatro estereoisômeros. Um isômero é um 

antagonista α1 (como a prazosina), outro é um antagonista β não seletivo com atividade agonista 

parcial (como pindolol) e os outros dois isômeros são inativos. Devido a sua capacidade de bloquear 

os receptores α1-adrenérgicos, sua administração intravenosa pode reduzir a pressão arterial 

rapidamente a ponto de torná-lo útil no tratamento de emergências hipertensivas (MICHEL et al., 

2012). 

O carvedilol é um antagonista do β-receptor com atividade antagonista do α1-receptor. Está 

aprovado para o tratamento de hipertensão e insuficiência cardíaca sintomática. A proporção de 

potência antagonista do α1-receptor para o β-receptor é de aproximadamente 1:10. Este 

medicamento sofre metabolismo oxidativo (através da CYP2D6) e glicuronidação no fígado. 

Observou-se a redução da mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva 

associada à disfunção sistólica quando usado como auxiliar na terapia com diuréticos e inibidores 

da ECA. Não é indicado a administração em pacientes com insuficiência cardíaca descompensada 

dependentes da estimulação simpática (MICHEL et al., 2012). 

O nebivolol é um antagonista β1-adrenérgico seletivo que também promove a vasodilatação, 

ao invés de bloquear os α1-receptores, aumenta o relaxamento do músculo liso vascular através do 

ON. Ademais, tem atividade agonista nos β3-receptores, apesar de a importância clínica deste efeito 

ser desconhecida (MICHEL et al., 2012). 

 

2.3.4 Anti-hipertensivos antagonistas de receptor de angiotensina II (BRAs) 

Os BRAs são medicamentos que realizam o bloqueio dos receptores AT1 para ação da 

angiotensina II, hormônio que está associado à vasoconstrição e, por consequência aumento da 

pressão arterial. Além de serem eficazes no controle da hipertensão, esta classe de anti-

hipertensivos pode ser utilizada no controle da insuficiência cardíaca congestiva e na prevenção de 

acidente vascular cerebral. Além disso, são fármacos nefroprotetores em pacientes com diabetes 

melitus tipo 2 com nefropatia já estabelecida (JARDIM et al., 2016; KOHLMANN et al., 2010).  

 

2.3.5 Anti-hipertensivos inibidores da enzima conversora de angiotensina ECA (IECA) 
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São medicamentos que atuam na inibição da enzima conversora de angiotensina (ECA), esta 

realiza a conversão da angiotensina I em angiotensina II, que como dito anteriormente está 

associada ao aumento da pressão arterial. Após a inibição enzimática, este medicamento impede a 

formação do hormônio atuante sobre os vasos (angiotensina II). Esta classe medicamentosa é eficaz 

no tratamento de HAS, reduzindo a mortalidade e a morbidade cardiovascular. Além do mais, pode 

ser utilizada em pacientes com insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio (especialmente 

quando apresentam baixa fração de ejeção) e na prevenção secundária de acidente vascular 

encefálico (JARDIM et al., 2016; KOHLMANN et al., 2020).  

 

2.4 Fármacos utilizados atualmente para o tratamento da Depressão 

 

2.4.1 Antidepressivos Inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS)  

No que se refere aos fármacos, esta classe medicamentosa apesar de ser amplamente 

divergente quanto à estrutura molecular apresenta função mútua de seletividade quanto à receptação 

de serotonina, o que resulta num aumento da quantidade deste neurotransmissor na fenda sináptica 

(MORENO et al., 1999).  

O mecanismo de ação é evidenciado pelo bloqueio do transportador de serotonina nos 

terminais pré-sinápticos conhecido como transportador de serotonina neuronial (SERT) que é 

responsável pela recaptação do neurotransmissor em questão, seu bloqueio realizado pelos ISRSs 

leva a um aumento da serotonina na fenda sináptica ocasionando, a longo prazo, uma readequação 

na sensibilidade dos receptores (O`DONNERLL et al., 2016).  

Sertralina e Paroxetina são os medicamentos mais potentes quando se trata da inibição da 

receptação de serotonina, além disso, estes dois medicamentos após análises de estudos 

demonstraram efeito terapêutico em pacientes com transtorno pós-traumático. A sertralina devido 

ao mecanismo adicional de potência relativa quanto à inibição da receptação de dopamina se 

diferencia farmacologicamente dos outros medicamentos (MORENO et al., 1999; NEVELS et al., 

2016). 

Os ISRSs possuem perfis farmacêuticos diferenciados, como meia vida, farmacocinética, 

efeito da idade na depuração e potencial de inibir isoenzimas metabolizadoras, e isso demonstra que 

o grupo de medicamentos desta classe é diverso e pode se adequar ao perfil de cada paciente, 

facilitando então o processo terapêutico (MORENO et al., 1999).  

Os principais medicamentos nesta classe incluem paroxetina, citalopram, escitalopram, 

sertralina e fluvoxamina, sendo a fluoxetina o único medicamento que apresenta metabólito com 
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atividade clínica significativa (inibe significativamente isoenzimas do citocromo P 450) (MORENO 

et al., 1999).  

 

2.4.2 Antidepressivos Inibidores da enzima monoaminooxidase (IMAOs)  

Os IMAOs são inibidores da enzima monoaminooxidase cujo mecanismo da qual é envolvido 

no metabolismo de serotonina, noradrenalina e dopamina, ou seja, está diretamente relacionada com 

a degradação destes neurotransmissores (MORENO et al., 1999; O`DONNERLL et al., 2016).  

Os medicamentos podem ser divididos em seletivos e não seletivos, sendo os não seletivos a 

isocarboxazida, a fenelzina e a tranilcipromina, estes inibem irreversivelmente as MAOs A e B. A 

diminuição da função da MAO resulta num aumento dos neurotransmissores citados anteriormente, 

já que o processo de degradação é reduzido (O`DONNERLL et al., 2016). 

Posteriormente, foram desenvolvidos os IMAOs seletivos da IMAO-A e IMAO-B, estes 

medicamentos se ligam de forma reversível a MAO, facilitando o processo de controle de possíveis 

crises hipertensivas, já que o aumento exagerado dos neurotransmissores que são degradados pela 

MAO pode ocasionar crises de aumento de pressão (MORENO et al., 1999). 

Foi constatado que, inibidores seletivos da receptação da MAO-A têm efeito potente na 

desaminação de 5-HT e NA, sendo o representante destes a moclobemida, ao passo que, inibidores 

seletivos da MAO B não possuem efeito antidepressivo significativo (MORENO et al., 1999; 

O`DONNERLL et al., 2016).  

 

2.4.3 Antidepressivos Tricíclicos (ADTs)  

Estes medicamentos bloqueiam em nível pré-sináptico a receptação de norepinefrina (NE) e 

serotonina (5-HT) e em menor proporção dopamina (DA). Os antidepressivos tricíclicos bloqueiam 

os receptores colinérgicos, histaminérgicos tipos 1 (H1), a1-adrenérgicos, serotoninérgicos 

diversos. Nesta classe, os medicamentos que se destacam são imipramina, amitriptlina, nortriptlina 

e clomipramina (MORENO et al., 1999).   

Esta classe de antidepressivos foi a primeira a ser utilizada no tratamento específico do 

transtorno depressivo maior em meados do século XX. Apesar de eficiente, estas drogas podem 

apresentar diversos efeitos colaterais e interações medicamentosas, devido que não apresenta 

seletividade, pode ser considerado como um “fármaco sujo” (ou não seletivo) (O`DONNERLL et 

al., 2016). 

Hoje, geralmente, não são utilizados como primeira linha para o tratamento da depressão, no 

entanto, podem ser usados em associação a outros fármacos ou entrar como medicamento de resgate 

em casos de depressão refratária (CARVALHO et al., 2016).   
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2.4.4 Antidepressivos Inibidores da recaptação de 5-HT/NE (IRSN) 

Estes medicamentos embora nominados como duais por realizar ação sobre a inibição da 

recaptação de serotonina e noradrenalina realizam ação sobre um terceiro neurotransmissor, a nível 

de córtex pré-frontal (exclusivamente) atuam na inibição da recaptação de dopamina. Contudo, é 

importante salientar que não são considerados medicamentos de ação tripla devido à ação restrita 

(apenas córtex pré-frontal) na interrupção da recaptação de dopamina (STHAL et al., 2016).   

O principal representante desta classe farmacológica é a venlafaxina, sendo este 

medicamento um inibidor seletivo da recaptação de serotonina e noradrenalina com fraca inibição 

da recaptação de dopamina (MORENO et al., 1999).   

A duloxetina é outro medicamento expressivamente conhecido e pertencente a esta classe, 

este fármaco atua na inibição da recaptação de serotonina e da noradrenalina, além do mais, 

concomitante à função antidepressiva, devido a ação neste último neurotransmissor a duloxetina 

pode ser empregada no controle da dor neuropática. É importante destacar que é necessário ter 

cuidado com interações medicamentosas pois o medicamento em questão é um inibidor da CYP 

2D6 (STHAL et al., 2016).  

 

2.4.5 Antidepressivos Antagonistas/Inibidores da receptação de serotonina (AIRS) 

Os principais representantes desta classe são nefazodona e trazodona, medicamentos que 

inibem a captação neuronal de serotonina e noradrenalina, sendo antagonista de receptores 5-HT2A 

e 5HT2C e de receptores α-1 adrenérgicos. A administração crônica deste medicamento leva à 

dessensibilização de receptores 5-HT2A (MORENO et al., 1999).  

Quando se trata da trazodona, o mecanismo inicial é o mesmo, porém este medicamento 

realiza a dessensibilização de receptores beta-adrenérgicos e 5-HT2A, além disso apresenta 

atividade antagonista de receptores α-1-adrenérgicos e anti-histamínicos, o que resulta em efeitos 

colaterais como a sedação (STAHL et al., 2016).  

 

2.4.6 Antidepressivos Inibidores seletivos da recaptação de norepinefrina (ISRN) 

A reboxetina foi o primeiro medicamento desta nova classe de medicamentos a ser 

desenvolvido, sendo seu mecanismo de ação relacionado à atividade seletiva da recaptação de 

noradrenalina, com atividade antagonista alfa-2 (MORENO et al., 1999; STAHL et al., 2016). 

Em pacientes cardiovasculares a reboxetina pode levar a um aumento da frequência cardíaca 

(MORENO et al., 1999).  
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É importante ressaltar que este medicamento não sofre interação com as isoenzimas do 

sistema citocromo P450 o que propicia que esta droga tenha baixo potencial de interações 

medicamentosas (O’DONNERLL el al., 2012).  

 

2.4.7 Antidepressivos Inibidores seletivos da recaptação de dopamina (ISRD) 

A bupropiona é o principal medicamento desta classe farmacológica, tendo como 

mecanismo de ação a indução do aumento da liberação de dopamina, além disso, foi visualizado em 

estudos in vitro, que esta droga tem fraca captação neuronal de noradrenalina e dopamina 

(MORENO et al., 1999).  

Também conhecida como bupropion, a bupropiona é um medicamento antidepressivo de 

segunda geração que inibe a receptação de dopamina e norepinefrina (noradrenalina) e possui uma 

propriedade única dentre a classe farmacológica antidepressiva, já que, não tem efeitos 

serotoninérgicos diretos (SENNFELT et al., 2011).  

É um medicamento que além de ser um fármaco ativo, é metabolizada em vários metabólitos 

ativos, sendo alguns destes inibidores do NAT (transportador de noradrenalina) mais potentes que a 

própria bupropiona. O mais potente conhecido é a radafaxina (STAHL et al., 2016).   

Este medicamento além de agente contra a depressão pode ser usado para melhorar sintomas 

de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), assim como em pacientes deprimidos cuja atenção 

esteja prejudicada. Quando se trata de combinação medicamentosa, a bupropiona é comumente 

associada ao uso de ISRSs ou IRSN, para obter resposta maior do efeito antidepressivo 

(O’DONNERLL et al., 2012; STAHL., 2016).  

Quando se trata dos efeitos colaterais, estudos demonstraram que ao consumo de doses mais 

elevadas (superiores a 450 mg/dia) há relato de aumento do risco de convulsão, assim, se faz 

necessário rígido monitoramento e análise individual risco versus benefício para o uso e/ou 

aumento da dose medicamentosa (CARVALHO et al., 2016).  

   

2.5 Uso de antidepressivos em pacientes hipertensos e risco do desenvolvimento de crises 

hipertensivas ou propriamente hipertensão.  

 

Muitos medicamentos ou outras substâncias químicas podem induzir aumento da pressão 

arterial (PA) tanto crônico quanto agudamente. Antidepressivos inibidores seletivos da recaptação 

de serotonina (ISRSs) são medicamentos mais novos com menos efeitos colaterais, contudo, 

também foi relatado aumento da PA em pacientes em uso destes medicamentos (AMSTERDAM et 

al., 1999).   
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A inibição da recaptação de serotonina acaba por aumentar este neurotransmissor na fenda 

sináptica, que por sinal, pode ocasionar vasoconstrição da artéria coronária em pacientes com 

aterosclerose e um aumento da agregação das plaquetas, além do mais, estes medicamentos estão 

associados a várias interações medicamentosas com os anti-hipertensivos que, muitas vezes 

ocorrem devido à inibição de enzimas do sistema citocromo P-450. Os medicamentos desta classe 

com mínimas interações medicamentosas são: escitalopram, citalopram e sertralina (MAVRIDES, 

2015).  

Após uma revisão sistemática que avaliou a interação medicamentosa entre metoprolol 

(substrato da CYP2D6) e paroxetina/fluoxetina foi constatado que, apesar da divergência na 

literatura, a maioria dos estudos identificou que esta interação está associada a consequências 

clínicas adversas, contudo caso for necessário, a administração concomitante destes medicamentos 

deve ser realizada com constante monitorização, esta preocupação se dá devido à interação 

medicamento-medicamento mediada pela CYP2D6 (enzima de metabolização hepática) que pode 

desencadear aumento dos efeitos colaterais do metoprolol como bradicardia e redução da pressão 

arterial sistólica (BAHAR et al., 2018). 

Estudos comparativos clínicos entre nortriptilina (ADTs) e paroxetina (ISRSs) não 

identificaram diferenças terapêuticas, no entanto foi constatado que o medicamento tricíclico possui 

muito mais efeitos colaterais cardíacos, além do mais, foi constatado que estatisticamente pacientes 

que tomam nortriptilina possuem mais chances de interrupção do tratamento possivelmente devido 

aos efeitos adversos. Neste mesmo estudo foi comparado os efeitos da fluoxetina e da nortriptilina, 

as conclusões foram as mesmas, sendo a resposta terapêutica muito parecida, no entanto a 

nortriptilina possui inúmeros efeitos adversos a mais, e por fim quando comparando a fluoxetina ao 

placebo, o ISRS demonstrou maior resposta antidepressiva, e não houve diferença nos efeitos 

adversos entre placebo e fluoxetina, demonstrando que este medicamento é seguro (MAVRIDES, 

2015). 

Além do mais, a sertralina após análise de ensaios randomizados se demonstrou eficaz no 

combate ao transtorno depressivo maior e, não foi constatado aumento dos efeitos cardíacos 

adversos mesmo em pacientes pós-infarto do miocárdio e em pacientes com angina instável 

(MAVRIDES, 2015).  

Os antidepressivos tricíclicos (ADTs) e os inibidores da receptação da serotonina e 

noradrenalina (IRSNs) têm sido associados à elevação da pressão arterial por meio da elevação da 

noradrenalina, assim como do aumento da função do sistema nervoso simpático (GROSSMAN et 

al., 2015; VIRDIS et al., 2014).  
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Um relato de caso ao investigar a interação medicamentosa entre captopril (IECA) e 

venlafaxina (IRSN) demonstrou que estes medicamentos combinados podem gerar consequências 

clínicas moderadas a graves em pacientes hipertensos, este antidepressivo, por si só pode acarretar 

um aumento da pressão arterial em indivíduos normotensos, porém, geralmente ocorre em níveis 

não patológicos (SUCAR, 2000).  

A venlafaxina juntamente ao bloqueio do transportador de dopamina realiza o bloqueio do 

transportador de noradrenalina, deste modo, ao realizar este último mecanismo esta droga pode ter 

como efeitos colaterais potencialização do sistema autônomo simpático provocando aumento da 

pressão arterial e da sudorese nos pacientes (STAHL et al., 2016). 

Analisando este mesmo medicamento (venlafaxina), um estudo o associou a eventos 

hipertensivos graves, contudo, o presente trabalho investigou apenas pacientes psiquiátricos 

internados e não investigou o desenvolvimento de HAS propriamente (SPINDELEGGER et al., 

2015). 

Quando se trata da duloxetina, outro IRSN, estudos demonstraram que os eventos adversos 

relacionados ao aumento da pressão arterial são menores quando comparada à venlafaxina, 

demonstrando assim ser um fármaco de maior segurança em pacientes hipertensos (STAHL et al., 

2016). 

Contudo, um estudo publicado pelo Journal of the american board of family medicine 

identificou que as alterações de pressão arterial pelo uso de IRSN estão associadas mais ao uso de 

doses consideradas supra terapêuticas, ou seja, essas alterações na PA não são tão significativas 

estatisticamente devido que, as doses utilizadas normalmente nos pacientes são mais baixas 

(BREEDEN et al., 2018).  

Outro medicamento que pode estar associado ao aumento da pressão arterial é a bupropiona, 

isto por vias dopaminérgicas. Nas bulas deste medicamento é comum encontrar avisos referentes ao 

cuidado com o uso desta droga em pacientes hipertensos, no entanto os dados são conflitantes, 

devido que estudos recentes mostram que, na verdade, após 4 meses do uso de bupropiona e 

acompanhamento de controle dos pacientes uma diminuição da pressão arterial foi constatada e a 

normotensão foi reestabelecida (LOVELL et al., 2017; THASE et al., 2008). 

Os medicamentos inibidores da monaminoxidase (IMAOs) podem ocasionar aumento da 

pressão arterial, além do mais, podem gerar crises hipertensivas (efeito mais tóxico desta classe) 

principalmente quando estes antidepressivos forem associados ao uso de aminas exógenas ou 

consumo de alimentos contendo tiramina como queijos envelhecidos, vinhos, abacate, cerveja, 

caracóis, fígado de frango, fermento, café, frutas cítricas, figos enlatados, favas, chocolate e banana. 

O consumo destes alimentos propicia com que se tenha um aumento exagerado dos 



19 
 

neurotransmissores, principalmente da noradrenalina (NE) que não está sendo efetivamente 

destruída devido à inibição da MAO-A (DIAPER et al., 2013; STAHL et al., 2016).  

A crise hipertensiva ocasionada por IMAO é definida por pressão diastólica > 120 mmHg e 

é caracterizada por cefaleia occipital (podendo irradiar para o lobo frontal), palpitações, rigidez ou 

hipersensibilidade na nuca, náuseas e vômitos, sudorese (às vezes acompanhada de febre), pupilas 

dilatadas e consequente fotofobia e taquicardia ou bradicardia que podem estar associadas à dor 

torácica em aperto (STAHL et al., 2016). 

Alguns IMAOs podem ser usados sem restrição dietética relacionada ao consumo de 

tiamina, a selegilina (IMAO), por exemplo, em doses baixas é inibidora seletiva de MAO-B, enzima 

que não está relacionado às crises, além disso, podem ser usados inibidores reversíveis da MAO-A 

(IRMA), pois estes medicamentos podem ser deslocados da MAO-A, restaurando assim a atividade 

enzimática (STAHL et al., 2016). 

Existem relatos de aumento grave na PA de pacientes sem relação com interação 

medicamentosa, dentre a classe, a tranilcipromina é mais perigosa devido a sua ação de 

estimulação, enquanto a moclobemida e a brofaromina são as menos propensas a induzir o aumento 

da PA (DIAPER et al., 2013). 

Essa interação medicamentosa que resulta no aumento da PA pode estar presente no uso 

concomitante de IMAO com medicamentos que reforçam a estimulação adrenérgica por um 

mecanismo diferente da inibição da MAO. Descongestionantes nasais, por exemplo, acabam 

estimulando receptores alfa1 pós-sinápticos por via direta ou indireta provocando vasoconstrição, 

este mecanismo isolado normalmente não causa problemas aos usuários, no entanto, quando 

associados ao uso concomitante de IMAOs reações de aumento de pressão ou propriamente crise 

hipertensiva podem se desenvolver (STAHL et al., 2016).  

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao final do estudo foi possível verificar que a incidência de depressão em pacientes 

hipertensos é maior que na população em geral, além disso, o inverso também é verdadeiro, devido 

que em pacientes com depressão a incidência de hipertensão é maior em comparação com 

indivíduos sem essa doença. A ocorrência das duas doenças concomitantemente é fator de pior 

prognóstico aos pacientes, devido que esta associação está ligada diretamente a uma falha no 

tratamento e controle de ambas enfermidades. 
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Atualmente, existem diversos fármacos disponíveis para o tratamento das duas doenças, no 

entanto, os profissionais de saúde devem estar atentos a possíveis interações medicamentosas e 

efeitos colaterais. Com o trabalho foi possível identificar que os antidepressivos mais seguros para o 

tratamento de pacientes hipertensos com depressão são citalopram, escitalopram e sertralina ambos 

ISRS, no entanto o uso de qualquer antidepressivo em pacientes hipertensos deve ser realizado com 

monitorização constante para evitar complicações individuais.  

Quando se trata de interações medicamentosas foi constatado interações que podem ocasionar 

desfechos clínicos graves: paroxetina/fluoxetina (ISRS) com metropolol (antagonista b1), captopril 

(IECA) com venlafaxina (IRSN) e antidepressivos iMAO com alimentos ricos em tiramina e/ou uso 

de estimulantes adrenérgicos como descongestionantes (estimulando receptores a1) resultando em 

aumento da pressão arterial e até mesmo crise hipertensiva e morte.  

Alguns antidepressivos mesmo usados individualmente podem desencadear um aumento da 

pressão arterial. A venlafaxina (IRSN) devido ao seu bloqueio dos transportadores de noradrenalina 

pode fazer uma potencialização do sistema nervoso autônomo (SNA) simpático desencadeando um 

aumento na PA. Quando se compara venlafaxina com duloxetina, ambos IRSN, a duloxetina parece 

ter efeitos de aumento da pressão arterial menores quando comparados ao primeiro fármaco.  

Além disso, a bupropiona pode estar associada ao aumento da pressão arterial nos primeiros 

dias de tratamento, no entanto foi constatado que após 4 semanas de uso deste medicamento a PA 

tende a se normalizar. 

Os antidepressivos tricíclicos (ADTs) são outra classe de medicamentos que está associada ao 

aumento da pressão arterial, provavelmente devido ao mesmo mecanismo dos ISRSN, 

potencialização do SNA simpático. Quando foi comparado nortriptilina (ADTs) e paroxetina 

(ISRS)/fluoxetina (ISRS) no controle da depressão, não foi identificado diferenças terapêuticas 

significativas na depressão, no entanto, o medicamento tricíclico foi associado a muito mais efeitos 

colaterais cardíacos e adversos em geral. 

Apesar dos efeitos adversos nenhum antidepressivo foi totalmente contraindicado em 

pacientes com hipertensão, no entanto é indicado que o início do tratamento seja realizado com as 

drogas mais seguras como ISRS. Caso seja preciso usar drogas mais associadas a complicações 

como iMAOs, ADTs e venlafaxina (devido a falha da primeira opção) a monitorização e orientação 

aos pacientes deve ser constante.  Além disso, é importante a identificação da medicação em uso 

atual do paciente para verificar possíveis interações medicamentosas. 
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