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RESUMO 

 

As neoplasias são caracterizadas pelo aumento acelerado de células no organismo humano e 
englobam mais de 200 patologias que, rapidamente, acometem órgãos do corpo humano e 
tecidos adjacentes envolvidos, dando procedência à inervação destas células (processo 
conhecido como metástase). A terapia antineoplásica, em especial a quimioterapia, provoca 
inúmeros efeitos colaterais ao paciente oncológico. Além daqueles mais frequentes, como 
náuseas e vômitos, pacientes com diagnóstico de neoplasias são amplamente suscetíveis aos 
transtornos psíquicos, uma vez que os sentimentos de impotência, tristeza, desesperança, 
perda de prazer generalizada, perturbações do sono, inapetência e sentimentos de desvalia 
estão presentes nos pacientes. No contexto dos distúrbios psicológicos, a depressão é um 
transtorno comum em pacientes com câncer, cuja prevalência varia de acordo com o tipo de 
câncer, sítios do tumor, estágio clínico, dor, funcionamento físico limitado, além da existência 
ou não de suporte social. Tais fatores contribuem para uma acentuada redução na adesão ao 
tratamento pelo paciente. Uma forma de aumentar a adesão à terapêutica e melhorar a 
qualidade de vida desses pacientes, é a inserção de medicamentos antidepressivos na terapia. 
Diante disso, o objetivo desse trabalho foi conhecer os antidepressivos mais usados por 
pacientes em terapia antineoplásica. Tratou-se de uma pesquisa de caráter descritivo com 
abordagem qualitativa, na perspectiva de uma revisão integrativa. Foi possível observar que a 
principal consequência do uso concomitante de antidepressivos com antineoplásicos é o 
aumento do intervalo e tempo da quimioterapia, além da interação de alguns fármacos como 
docetaxel e nefazodona, pode resultar num aumento do risco de toxicidade por docetaxel 
(anemia, leucopenia, trombocitopenia, febre, diarreia). É extremamente importante conhecer 
as interações entre os antidepressivos e os antineoplásicos uma vez que a maioria dos 
pacientes com câncer possuem uma maior probabilidade de desenvolver depressão, 
especialmente durante o tratamento quimioterápico. 
 
Palavras-chave: Antidepressivos. Neoplasias. Terapia antineoplásica. Depressão. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The neoplasias are characterized by the accelerated increase of cells in the human organism 
and encompasses more than 200 pathologies that quickly affect the organs of the human body 
and adjacent tissues involved, giving origin to the innervation of these cells (process known 
as metastasis). Antineoplastic therapy, especially chemotherapy, causes innumerable side 
effects to cancer patients. In addition to those more frequent, such as nausea and vomiting, 
patients diagnosed with neoplasias are widely susceptible to psychic disorders, since feelings 
of impotence, sadness, hopelessness, generalized pleasure loss, sleep disturbances, 
inappetence and feelings of worthlessness are present in these patients. In the context of 
psychological disorders, depression is a common disorder in cancer patients, whose 
prevalence varies according to the type of cancer, tumor sites, clinical stage, pain, limited 
physical functioning, and the existence or not of social support. These factors contribute to a 
marked reduction in adherence to treatment by the patient. One way of increasing adherence 
to therapy and improving the quality of life of these patients is the insertion of antidepressant 
medications into therapy. Therefore, the objective of this study was to evaluate the use of 
antidepressants in patients under anti-neoplastic therapy.  It was a descriptive research with a 
qualitative approach, with a view to an integrative review. It was possible to observe that the 
main consequence of the concomitant use of antidepressants with antineoplastic agents is the 
increase of the interval and time of the chemotherapy, besides the interaction of some drugs 
like docetaxel and nefazodone can result in an increased risk of docetaxel toxicity (anemia, 
leucopenia, thrombocytopenia, fever, diarrhea). It is extremely important to know the 
interactions between antidepressants and antineoplastics since most cancer patients are more 
likely to develop depression, especially during chemotherapy. 
 
Keywords: Antidepressants. Neoplasms. Antineoplastic therapy. Depression. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os pacientes oncológicos encontram-se suscetíveis a inúmeras reações adversas 

causadas pela quimioterapia e terapias adjuvantes. Assim sendo, é de suma importância, a 

detecção e identificação dos fatores que desencadeiam as reações adversas.  Faz-se necessário 

a aplicabilidade de medidas interventivas e preventivas, uma vez que tais reações tem sido 

uma das causas de internações, onerando os custos das instituições de saúde (ANDRADE, 

2009; PAZ; FORTES; TOSCANO, 2011).  

As doenças neoplásicas são caracterizadas pelo aumento acelerado de células no 

organismo humano e engloba mais de 200 patologias, sendo que rapidamente acomete outros 

órgãos do corpo humano e tecidos adjacentes envolvidos, dando procedência à irradiação 

destas células processo conhecido como metástase (LEÃO et al., 2012). O aglomerado de 

células cancerígenas, em sua grande maioria, é agressivo, mas se o diagnóstico for precoce e a 

terapêutica iniciada de imediato, há um prognóstico favorável.  

De acordo com dados do Ministério da Saúde, na estimativa de cânceres no Brasil, 

entre 2016 e 2017, houve aproximadamente 600 mil casos novos, sem contar o câncer de pele 

não melanoma, o qual pode chegar a 180 mil casos novos por ano (BRASIL,2016). 

No tocante a isto, o perfil da morbimortalidade brasileira apresentou uma mudança 

intensa, onde houve redução das doenças infecto-parasitárias e aumento das patologias 

crônico-degenerativas, como o câncer (SILVA; RIUL,2011). Assim, as principais causas 

foram as mudanças nos hábitos de vida e no perfil epidemiológico da população.  O Brasil 

tem acompanhado as taxas de incidência e mortalidade do câncer semelhante às dos países 

desenvolvidos, porém, as medidas necessárias à prevenção, ao diagnóstico e ao controle da 

doença não têm sofrido o mesmo crescimento (INCA, 2016).  

De acordo com Simão et al. (2017), a maioria dos indivíduos acometidos pelo câncer 

apresenta sinais e sintomas de depressão, os quais persistem em todo o processo do 

tratamento e muitas vezes após, refletindo na adesão da terapêutica, na qualidade de vida, no 

prognóstico e na sobrevida à doença. 

Estas condições psíquicas simultâneas às neoplasias, podem levar os pacientes a 

fazerem uso de medicamentos antidepressivos, tornando-os polimedicados, o que pode 

acarretar em interações medicamentosas, decorrentes dos efeitos tóxicos dos fármacos e/ou 

alterados pela presença de outros, o que pode ocasionar efeitos imprevisíveis e indesejáveis 

(MORAIS, 2012). 
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O emprego dos antidepressivos na terapêutica tem a finalidade de restabelecer o 

humor do paciente, auxiliar na redução de incapacidade e facilitar a adesão à terapia 

antineoplásica (SOUZA et al., 2014). Além disso, a incorporação de tais medicamentos na 

terapia pode auxiliar nas respostas positivas aos demais medicamentos (CORRER; SOLER; 

OTUKI, 2011). 

Mediante os fatos supracitados, a participação do farmacêutico na orientação do uso 

correto e racional, além das as interações que podem acontecer com o próprio medicamento 

e/ou alimentação são essenciais no cuidado ao paciente oncológico, para garantir a qualidade 

e a segurança da terapia no curso da doença (OLIVEIRA, 2013). Para isto, o profissional deve 

mostrar conhecimentos na área de farmácia clínica e oncologia, atenção farmacêutica e ações 

relativas à promoção e restabelecimento da saúde, o que demanda formação técnica de 

excelência e desenvolvimento de competências comportamentais (OLIVEIRA, 2013). 
Assim, este trabalho se justifica pela importância da compreensão dos profissionais 

farmacêuticos, em relação ao uso de antidepressivos em pacientes em terapia antineoplásica, 

além de proporcionar mais estudos que discutam as interações medicamentosas às quais estes 

pacientes estão sujeitos, podendo evitar problemas na farmacoterapia, principalmente os 

problemas relacionados a medicamentos. 

Nessa perspectiva, o objetivo geral deste trabalho foi conhecer os antidepressivos mais 

usados por pacientes em terapia antineoplásica e, para ser alcançado, foram delineados como 

objetivos específicos: caracterizar o paciente oncológico por meio de seu perfil 

epidemiológico e sociodemográfico, descrever os principais antidepressivos utilizados nos 

pacientes em terapia antineoplásica, mostrar os impactos da inserção de tais medicamentos na 

terapia, bem como as principais reações adversas e interações medicamentosas causadas pelo 

uso desses medicamentos nos pacientes oncológicos. 
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2 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi desenvolvido, exclusivamente, por pesquisa bibliográfica, 

através de subsídios literários sobre a avaliação do uso de medicamentos antidepressivos por 

pacientes em terapia antineoplásica. Foi realizada uma revisão integrativa com base descritiva 

através de um levantamento de dados examinados na literatura com o objetivo de eleger 

estudos clássicos e contemporâneos relevantes para a discussão do tema abordado e 

publicados em bibliotecas virtuais e base de dados, tais como Scientific eletronic Library 

online (SciELO), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

MEDLINE/PubMed, Science Direct e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), assim como dados disponíveis no banco de dados Micromedex 2.0.   

Mendes, Silveira e Galvão (2008) definem revisão de literatura integrativa como sendo 

a síntese de diversos estudos promulgados que possibilita conclusões suscitais a respeito de 

um reservado espaço do estudo.  

Foram empregados como descritores de busca: neoplasias, antidepressivos, terapia 

antineoplásica, câncer, inibidores da monoaminoxidase, antidepressivos tricíclicos, inibidores 

seletivos da recaptação de serotonina e interações medicamentosas. Como critério de inclusão, 

foram considerados os artigos em português e inglês que tiveram publicação entre 2012 a 

2017. 

A fim de estabelecer os critérios de exclusão, foram desconsiderados resenhas, relatos 

de experiências e reflexões teóricas e resumos publicados em anais de eventos. Foram 

excluídos os artigos repetidos, sendo mantida apenas a primeira versão identificada, bem 

como aqueles que não apresentassem relação direta com o tema. Os artigos selecionados 

abordam o tratamento convencional da depressão, os mecanismos de ação destes fármacos, o 

paciente oncológico e as interações entre quimioterápicos e antidepressivos, publicados nos 

idiomas inglês ou português. Os artigos foram selecionados a partir do título e posteriormente 

foi realizada a leitura do resumo. Os trabalhos que contemplaram os critérios de inclusão 

foram lidos na íntegra e utilizados para a construção da revisão.  

Para os estudos sobre as potenciais interações medicamentosas entre os fármacos 

empregados na terapia antineoplásica e os antidepressivos, foram consultados os artigos 

incluídos no estudo, livros e listas padronizadas de hospitais (LIRA et al., 2014; UNIRIO,  

2016) disponibilizadas online.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A DEPRESSÃO 

 

A depressão é uma patologia grave caracterizada pelo transtorno de humor, com 

elevada frequência em todo o mundo (SAKHAEE et al., 2017). É uma doença definida como 

distúrbio que pode abranger o sujeito em diversos estágios da vida. Dentre as doenças que 

atingem o psíquico, é a mais habitual e varia desde uma leve modificação do comportamento 

até o estágio mais avançado acompanhado de alucinações e delírios (CRIVELATTI; 

DURMAN; HOFSTATTER, 2006), além de ser umas das maiores causas de incapacidade e 

morte (RANG et al., 2016). 

Dados da OMS (2017) trazem que mais de 300 milhões de pessoas são acometidas 

pela depressão no mundo. Nas Américas do Norte, Central e do Sul, há cerca de 50 milhões 

de pessoas afetadas, sendo 11 milhões delas no Brasil. De acordo Lima et al. (2016), a OMS 

aferiu que a depressão é o quarto motivo de incapacitação social, com perspectivas de ser o 

primeiro motivo de incapacitação em países em desenvolvimento até 2020. 

De acordo com Razzouk (2016), a depressão é uma das principais causas de 

absenteísmo no ambiente de trabalho e o Brasil tem ocupado o primeiro lugar dos países em 

desenvolvimento quanto ao número de sujeitos acometidos por esta patologia, além de ser a 

terceira causa em afastamento das tarefas laborais. 

Oliveira e Dunningham (2015) trazem que a depressão apresenta uma gama de 

sintomas, onde o indivíduo exibe humor depressivo, pensamentos pessimistas, indisposição 

para realizar as atividades do cotidiano, tristeza sem motivos, cansaço excessivo, distúrbios do 

sono, perda da concentração, esquecimento, lentidão psicomotora. 

Segundo Barros et al. (2017), evidências mostram que a presença de depressão eleva o 

risco de diversas doenças cardiovasculares, incluindo infarto do miocárdio, acidente vascular 

cerebral hemorrágico e doença arterial periférica, e pode ser considerado um fator 

independente tão importante quanto os fatores de risco clássicos para doenças crônicas. No 

sentido inverso, a depressão pode surgir como resultado das incapacidades e limitações que 

acompanham as doenças crônicas, desenhando um círculo vicioso entre sentimentos 

depressivos e comorbidades físicas.  
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É interessante elucidar que a fisiopatologia da depressão segue algumas teorias, sendo 

a principal a das monoaminas, a qual explica que o surgimento da depressão está relacionado 

a um desequilíbrio na concentração de monoaminas biogênicas, que são neurotransmissores 

cerebrais (BAHLS, 1999). 

A noradrenalina e a serotonina são os neurotransmissores diretamente ligados à 

fisiopatologia da depressão. Neste contexto, o mecanismo de ação dos antidepressivos 

sumariamente indica que o sistema noradrenérgico está diretamente ligado à depressão. Para 

Kaplan (2007), dentre tantas outras alterações, no estágio de depressão, há uma redução da 

dopamina. Os antidepressivos causam um aumento da concentração das monoaminas nas 

fendas sinápticas, porém seu efeito farmacológico só ocorre depois de semanas, isso faz 

acreditar que existem outros mecanismos fisiopatológicos envolvidos (BAHLS, 1999; RANG 

et al., 2016). 

De acordo com Raison; Capuron e Miller (2006) vários estudos tem sugerido que as 

respostas inflamatórias têm um papel importante na fisiopatologia da depressão, foi 

descoberto que as citocinas pró-inflamatórias interagem com muitos dos domínios 

fisiopatológicos que caracterizam a depressão, incluindo o metabolismo dos 

neurotransmissores, a função neuroendócrina, a plasticidade sináptica e o comportamento. O 

estresse, que pode precipitar a depressão, também pode promover respostas inflamatórias 

através de efeitos nas vias do sistema nervoso simpático e parassimpático. Finalmente, a 

depressão pode ser um subproduto comportamental das vantagens adaptativas iniciais 

conferidas pelos genes que promovem a inflamação. 

Outro ponto importante é que a fadiga, a depressão e a insônia são tidos como efeitos 

adversos habituais do tratamento do câncer e esses distúrbios podem ser impulsionados pela 

ativação da rede de citocinas pró-inflamatórias, que sinalizam ao sistema nervoso central para 

desencadear uma constelação de alterações comportamentais. Esta inflamação, no entanto, é 

comum entre populações não-cancerosas que apresentam depressão ou distúrbios do sono. Em 

pesquisas sobre pacientes com câncer, há uma literatura crescente que liga inflamação e 

fadiga durante e após tratamentos com câncer, embora pouco se saiba sobre os mecanismos 

subjacentes à fadiga imediatamente após o término do tratamento (BOWER et al., 2011). 

 

3.2 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE NEOPLASIAS 

 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) se apresentaram nas últimas décadas 

como um grande problema de saúde em todo o mundo e tem provocado o acréscimo de 
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mortes (inclusive as prematuras), perda na qualidade de vida e morbidade. Além disso, geram 

impactos socioeconômicos para as famílias e para a sociedade. As neoplasias encontram-se 

dentro das DCNT. Essas enfermidades alcançam indivíduos de todas as idades e camadas 

sociais.  Cerca de 80% das mortes por DCNT ocorrem em países de baixa ou média renda, 

enquanto em países desenvolvidos apenas 13% são mortes precoces (MALTA et al., 2014). 

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA, 2011), neoplasia é uma proliferação 

anormal do tecido, que foge parcial ou totalmente ao controle do organismo e tende à 

autonomia e à perpetuação, com efeitos agressivos sobre o homem. As neoplasias são 

caracterizadas como benignas ou malignas (Figura 1). As neoplasias benignas têm o seu 

desenvolvimento de forma organizada, comum, expansivo e exibem alcance nítido. Embora 

não se estendam aos tecidos vizinhos, podem comprimir os órgãos e tecidos adjacentes. Já as 

neoplasias malignas, despontam um maior grau de autonomia e são capazes de propagar-se 

nos tecidos vizinhos e provocar metástases, podendo ser resistentes ao tratamento e causar a 

morte do hospedeiro. 

 

Figura 1 – Diferenças entre os tipos de neoplasias. 

 
Fonte: INCA, 2011. 

 

É importante salientar que o termo câncer vem do grego Karkinos que significa 

caranguejo, uma vez que a primeira observação feita por Galeno comparou um tumor maligno 

da mama, que exibia veias superficiais turgidas e ramificadas, com a forma das patas de um 

caranguejo. Este termo passou a ser usado por todo o mundo para identificar qualquer tipo de 

neoplasia maligna. A partir daí passou a existir a cancerologia ou oncologia que é a área da 

medicina que se dedica a estudar as neoplasias (PEREIRA et al., 2015). 

Destaca-se ainda que o câncer (CA) é uma doença crônica e progressiva que além de 

dor física, provoca dor emocional e espiritual muito intensa (ONAKOYA et al., 2006). Neste 

contexto, o Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2015) afirma que o câncer é a segunda maior 
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causa de óbitos no Brasil, sendo um grande problema de saúde pública. De acordo com Santos 

(2017), a incidência do CA vem crescendo paulatinamente em escala global e acometendo 

indivíduos em diferentes faixas etárias, raça e gênero, contudo os mais prevalentes estão as 

neoplasias mamárias nas mulheres e as neoplasias da próstata nos homens. 

Para Fernandes e Mafra (2005), as causas primárias ainda não estão bem elucidadas, 

mas acredita-se que as neoplasias aparecem devido às mutações genéticas espontâneas ou 

provocadas por agentes patogênicos como metais, radiações, radicais livres do oxigênio, 

inflamações crônicas e xenobióticos (tabaco, álcool, pesticidas, etc.), entre outros, que causam 

desordem no ciclo celular, provocando excessiva taxa de proliferação e deficiência nas taxas 

de morte celular.  Este processo resulta na formação de aglomerações de clones de células 

neoplásicas, isto é, tumores. O câncer é a terceira causa de morte das DCNT. 

De acordo com Araújo et al. (2017), o diagnóstico do câncer pode trazer modificações 

significativas na maneira de viver das pessoas, em consequência das transformações físicas e 

emocionais, inquietação, algias, desfiguração, dependência e perda da autoestima. É habitual 

agregar a palavra câncer a uma advertência à vida e avaliar a doença “moralmente 

contagiosa”, evitando-se, até mesmo, proferir o seu nome. Além disso, o indivíduo passa a 

enfrentar diferentes tipos de tratamento, tais como cirurgias, tratamentos radioterápico e 

quimioterápico, os quais, frequentemente, têm relação direta com efeitos colaterais adversos 

capazes de influenciar na qualidade de vida (ARAÚJO et al., 2017). 

 

3.3 O PACIENTE ONCOLÓGICO E SUA RELAÇÃO COM A DOENÇA 

 

A relação do paciente com a doença inúmeras vezes não se dá de imediato, sendo 

determinada no decorrer da trajetória do cuidado com a sua saúde. Neste processo, o 

indivíduo passa por diversos estágios tais como a negação, isolamento, raiva, barganha, 

revolta, depressão e não aceitação que também pode ser considerada quando o paciente recebe 

a notícia de câncer no momento do diagnóstico médico (SALIK, 2013). 

De acordo com Wenth (2008, p. 156): 

 
Nosso adoecer é matizado pela fantasia arquetípica da qual vivemos a doença: 
podemos nos sentir ser a vítima de alguém que nos “deixou doentes” ou uma vítima 
da vida. Heroicamente podemos enfrentar todo o tratamento necessário; fazemos 
“manha” e queremos cuidado qual uma criança; fingimos que nada está nos 
acontecendo, pois aos modos de um deus “não posso ficar doente”. 
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Corroborando, Gomez, Gutiérrez e Moreira (2011) trazem que o surgimento de uma 

doença, dá início a uma série de eventos fisiológicos, psíquicos, emocionais e sociais que 

podem variar de paciente a paciente, mesmo que estes compartilhem condições semelhantes. 

Nesta perspectiva, a doença é caracterizada como maneira do sujeito entender os diversos 

aspectos associados à saúde e à doença levando em conta suas experiências coletivas e 

individuais. 

Assim, o câncer é uma doença estigmatizada pela sociedade e que causa muitos 

sofrimentos e mudanças na vida e no cotidiano das pessoas afetadas por esta patologia. Vale 

salientar que os avanços tecnológicos na medicina têm aumentado a esperança e a 

longevidade na média de vida desses pacientes (SILVA, 2016). 

Segundo Jadoon (2010), desde o diagnóstico, as alterações físicas e psicológicas 

causadas pelo câncer são evidentes e de grande impacto, com destaque para a ansiedade e a 

depressão, as quais muitas vezes persistem mesmo durante o tratamento. Ainda segundo o 

autor, essas alterações psicológicas podem estar relacionadas aos efeitos colaterais 

decorrentes do tratamento. Uma generalização das reações adversas do tratamento do paciente 

oncológico seriam a queda de cabelo, vômitos e diversas alterações corporais que 

frequentemente estão presentes e, ainda que temporárias, podem contribuir para a 

continuidade da depressão (MANSO, 2013). 

É importante salientar a dificuldade que o próprio processo da doença proporciona 

para que sejam identificados os sintomas que podem ser atribuídos ao câncer e às suas 

consequências, e quais podem resultar da depressão, pois o momento que o paciente enfrenta 

entre o diagnóstico, tratamento e cura ou não cura, é carregado de complexidades 

principalmente as psicológicas, pois o que é físico pode ser identificado, analisado e tratado, o 

psicológico dentro do seu próprio perfil de desenvolvimento carece de um conhecimento 

prévio de vivências cotidianas, culturais e comportamentais do paciente aos olhos do 

profissional de saúde (FONSECA, 2010).   

De tal modo, é necessário que o profissional de saúde se atente para o possível 

tratamento de depressão nesta população, ou seja, o diagnóstico precoce pode trazer 

benefícios ao tratamento, antes mesmo que a depressão se instale, pois, esta tem sido um 

obstáculo, dificultando o tratamento do câncer. As causas da depressão no paciente 

oncológico são particulares, tais como: desesperança, desinformação, desmoralização, 

preconceito, ideação suicida e o desejo de morte antecipada (perda da vontade de viver) 

(GATTAZ, 2010). 
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Ressalta-se que a depressão é comum nos pacientes com câncer, com prevalência 

variando entre 20 e 50% e tem sido associada a pior prognóstico, diminuição da resposta 

imunitária e a menores taxas de sobrevivência. A doença pode ser particularmente difícil de 

identificar em pacientes oncológicos, sobretudo naqueles com doença terminal, devido à 

dificuldade de sua distinção com a tristeza causada por outros motivos (FONSECA, 2010).  

No que diz respeito ao diagnóstico, enfatiza-se que a maior dificuldade para o 

profissional de saúde está relacionada ao fato de as duas doenças apresentarem sintomas 

comuns, como humor deprimido, falta de prazer, fadiga e perda de peso. Além disso, pode 

ocorrer a subestimação dos sintomas por parte do corpo clínico, que considera normal 

pacientes oncológicos deprimidos (FANGER, 2010). 

 

 

3.4 ANTIDEPRESSIVOS EM PACIENTES ONCOLÓGICOS 

 

Os medicamentos antidepressivos surgiram no final dos anos 50 do século XX, 

quando passaram a ser empregados na prática clínica. Nesta ocasião ocorreu um significativo 

progresso na terapêutica e sinergia dos possíveis mecanismo envolvidos na depressão. Cabe 

ressaltar que os primeiros antidepressivos empregados na clínica foram os tricíclicos (ADTs) 

e os inibidores de monoaminoxidase (IMAOs), que embora mais eficazes, exibem reações 

adversas desagradáveis. Esses efeitos são originados pela inespecificidade de sua ação 

farmacológica (SOUZA et al., 2014).  

Mesmo com todo o progresso, até os anos 80 só se encontravam no mercado 

farmacêutico duas classes de antidepressivos: os ADTs e os IMAOs, mas com uma série de 

efeitos adversos, foi preciso estudos de novas moléculas com resposta antidepressiva. Neste 

contexto, foram desenvolvidos os inibidores seletivos da receptação de serotonina (ISRSs) e 

os noradrenérgicos e serotoninérgicos específicos (COSTA JUNIOR; PLETSCH; TORRES, 

2014). 

Atualmente a maioria dos tratamentos para a depressão começam com um ISRS. 

Existem interações farmacocinéticas entre ADT e ISRS, resultado da maior 

biodisponibilidade dos ADTs e consequente exacerbação dos seus efeitos colaterais. Uma 

escolha produtiva para elevar a potência dos antidepressivos é a associação de dois ou mais 

tipos de medicamentos para combater os efeitos colaterais da medicação antidepressiva. Por 

exemplo, a trazodona é constantemente associada com ISRS para a insônia que pode resultar 

do tratamento com um ISRS (DUNNER, 2014). 
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Na maior parte da terapêutica farmacológica da depressão, a eficácia não ultrapassa os 

efeitos indesejáveis, isto porque cada indivíduo possui reações próprias. Por conseguinte, a 

adesão ao tratamento é bastante reduzida em média de 65%, além da resposta clínica não ser 

imediata, habituando sua ocorrência entre a segunda e a quarta semana do tratamento 

(OLIVEIRA; FREITAS, 2012). 

No que diz respeito ao cuidado do paciente com câncer, Gaui (2010) ressalta que 

inúmeros fármacos são utilizados: medicamentos sintomáticos empregados com intuito 

paliativo, suplementos alimentares, vitaminas e antineoplásicos inespecíficos 

(quimioterápicos) e específicos (fármacos dirigidos).  

Sanjida et al. (2016) mostram que pacientes com câncer geralmente apresentam 

comorbidades existentes ou adquiridas, incluindo os problemas mentais. Assim, os 

antidepressivos são amplamente prescritos para o tratamento farmacológico da pressão em 

pacientes oncológicos, entretanto, os antidepressivos apresentam reações adversas e podem 

interagir com medicamentos quimioterápicos a exemplo dos inibidores seletivos da 

recaptação da serotonina que podem atenuar o a eficácia do quimioterápico. 

 

 

3.5 PRINCIPAIS CLASSES DE ANTIDEPRESSIVOS 

 

3.5.1 Inibidores da monoaminooxidase (IMAOs) 

 

A monoaminoxidase (MAO) é uma enzima presente em tecidos neurais, que age como 

alvo benéfico no tratamento de patologias neurodegenerativas e em transtornos depressivos 

(DELOGU et al., 2014).  Os Antidepressivos foram introduzidos na prática médica em 1950 e 

os IMAOs fazem parte da primeira classe de antidepressivos a contribuir para a terapia da 

depressão (NAOI; MARUYAMA; SHAMOTONAGAI, 2017; BITTENCOURT; CAPONI; 

MALUF, 2013).  

De acordo com Carradori et al. (2013), as MAOS são enzimas ligadas às mitocôndrias, 

que catalisam a desaminação de neurotransmissores de monoamina. No cérebro, as 

monoaminoxidases estão presentes em duas formas iguais, a MAO-A e a MAO-B. É 

importante destacar que a ação da monoaminooxidase acontece necessariamente pelo 

bloqueio da monoaminoxidase, ocorrendo de duas maneiras: reversível e irreversível. 

Segundo Aguiar et al. (2011), os IMAOs irreversíveis geram uma inibição permanente da 

enzima, vista como inibição suicida, ou seja, mesmo com a interrupção da ingestão do 
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fármaco, sua ação pode levar entre 07 a 10 dias após, bem como o acúmulo de diversos 

substratos da MAO e, por conseguinte, toxicidade (MORENO et al., 1999).  

A resposta antidepressiva dos inibidores da monoaminoxidase é comumente imposta 

ao bloqueio do cérebro MAO-A, que separam os neurotransmissores serotonina e 

norepinefrina, que estão envolvidos com o humor e são alvos para a maioria dos 

antidepressivos (FOWLER et al., 2015) (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2 – Mecanismo de ação dos inibidores da monoaminoxidase. 

 
Fonte: ROCHA, 2011. 

 

Os IMAOS provocam aumento de 5-HT (serotonina), norepinefrina e dopamina, sendo 

que 5-HT é o neurotransmissor mais afetado e dopamina menos. Em sujeitos tidos como 

normais, os IMAOs ocasionam elevação sucessiva da atividade motora manifestando euforia 

e agitação por diversos dias. A maior parte das reações adversas dos IMAOs é causada de 

devido à inibição da MAO, e as restantes por outros mecanismos de ação (RANG et al., 

2016).  

Conforme Moreno et al. (1999), entre as reações adversas dos inibidores da MAO 

estão a hipotensão ortostática grave, vertigens e tonturas, sobretudo ao levantar podem 

acontecer quedas, diarreia, edema em membros inferiores, insônia e convulsões. 

(MAGGIONI et al., 2008). Durante o tratamento com IMAOs deve-se evitar alimentos com 

alto teor de tiramina como queijos e vinhos, pois a ingestão de alimentos ricos em tiramina 
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ocasiona um aumento da liberação de noradrenalina, ocorrendo um acúmulo deste 

neurotransmissor, ocasionando crises hipertensivas (AGUIAR et al., 2011).  

Os IMAOs são classificados em: não seletivos e irreversíveis (iproniazida, 

isocarboxazida, tranilcipromina, fenelzina), seletivos e irreversíveis (clorgilina MAO-A), 

seletivos e reversíveis (brofaromina, moclobernida, todoxatona, befloxatona) (MORENO et 

al., 1999). De acordo Fleck et al. (2003), os antidepressivos mais utilizados na prática clínica 

são tranilcipromina e moclobemida. Brunoni (2008) realizou um estudo que confirma que os 

principais IMAOs utilizados na prática clínica são tranilcipromina, fenelzina, moclobemida 

(Figura 3).  

 

 

Figura 3 – Principais IMAOs utilizados na prática clínica. 

 
Fonte: ROMEIRO; FRAGA; BARREIRO, 2003. Adaptado. 

 

 

3.5.2 Antidepressivos tricíclicos (ADTs) 

 

Os antidepressivos tricíclicos (ADTs) são fármacos que precisam de monitoramento 

na terapêutica, pois mostram estreita faixa de tratamento, risco levado de toxicidade, 

metabólitos ativos e baixa correlação entre a dose administrada e os níveis plasmáticos 

(CARDOSO; VICENTINI; PERON, 2007). São medicamentos que agem inibindo a recaptura 

de norepinefrina (NE) e serotonina (5-HT) em nível pré-sináptico, bloqueiam os receptores 
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NMDA e os receptores alfa-2 adrenérgicos, além de operarem em canais de sódio, cálcio e 

potássio (KRAYCHETE; PALLADINI; CASTRO, 2016).  

Moreno et al. (1999) salienta que as aminas terciárias bloqueiam prioritariamente a 

recaptura de 5-HT e as aminas secundárias (ex.: norepinefrina – NE). Os ADTs bloqueiam 

receptores muscarínicos, histaminérgicos (tipo 1, alfa2 e beta-adrenérgicos), serotonérgicos e 

raramente dopaminérgicos. Estas ações não se correlacionam necessariamente com efeito 

antidepressivo, mas com efeitos colaterais, enquanto o bloqueio do receptor 5-HT1 

contribuiria para o efeito terapêutico. A figura 4 mostra o mecanismo de ação dos ADTs.  

 

 

Figura 4 – Ações terapêuticas dos antidepressivos tricíclicos. (A): O ADT é mostrado com 
sua parte inibidora da recaptação da serotonina (IRS) inserida no transportador de serotonina 
(SERT), bloqueando-o e produzindo o efeito antidepressivo. (B): O ADT é mostrado com sua 
parte inibidora da recaptação de noradrenalina (IRN) inserida no transportador de 
noradrenalina (NAT), bloqueando-o e produzindo o efeito antidepressivo. 

 

 

 

Fonte: STAHL, 2014. Adaptado. 
 

Os antidepressivos tricíclicos funcionam principalmente como moduladores 

alostéricos do processo de recaptura do neurotransmissor. Quanto às suas reações adversas, 

acontecem por causa da inibição dos receptores alfa-1 adrenérgicos que provoca hipotensão 

ortostática e tontura, as ações anticolinérgicas nos receptores colinérgicos muscarínicos 

destacam-se visão turva, retenção urinaria, boca seca, hipotensão, sonolência diurna, ganho de 

peso e constipação (TRIPICCHIO, 2007). Evidencia-se ainda que os antidepressivos 

tricíclicos exercem uma interrupção da bomba de recaptação das monoamina ligeiramente, 
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entretanto, os efeitos benéficos, só são observados semanas após o início de seu uso 

(AGUIAR et al., 2011).  

Os fármacos que fazem parte dos antidepressivos tricíclicos apresentam restrições de 

uso a alguns pacientes, sendo exceção da nortrptilina, desipramina, imipramina, clomipramina 

e amitriptilina, pois proporcionam menor nível de hipotensão ortostática (Figura 5) (TENG; 

HUMES; DEMETRIO, 2005). Outro ponto importante deste grupo de medicamentos é que 

uma parcela maior de internamentos ocasionados pela tentativa de suicídio tem relação a estes 

fármacos por conta de sua toxicidade, além disso, por suas altas taxas de toxicidade os gastos 

hospitalares são muito maiores quando comparados a outros antidepressivos. Os ADTs mais 

usados na prática clínica são amitriptilina, clomipramina, imipramina e nortriptilina (Figura 5) 

(OLIVEIRA et al., 2012).  

 

Figura 5 –Principais antidepressivos tricíclicos utilizados na prática clínica. 

 
Fonte: CHEMBL (BENTO et al., 2014). Adaptado. 

 

3.5.3 Inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRSs) 

 

Os medicamentos conhecidos como ISRSs pertencem um grupo de fármacos usados 

para uma gama de doenças associadas à fisiologia do neurotransmissor serotonina. São 
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medicamentos com extenso aproveitamento em outros transtornos psiquiátricos, que podem 

não estar relacionados psicobiologicamente com transtornos de humor (SILVA; ANDRADE, 

2008).  Nos anos 80 foi inserido no mercado esse grupo de fármacos no tratamento da 

depressão e teve como finalidade possibilitar uma terapêutica mais efetiva e eficaz e que 

trouxesse menos reações adversas aos pacientes em uso (BITTENCOURT; CAPONI; 

MALUF, 2013). 

 Segundo Moreno et al. (1999), os ISRSs, bloqueiam de maneira potente e seletiva a 

recaptação da serotonina tendo como resposta a potencialização da neurotransmissão 

serotonérgica. Os ISRSs, aumentam os níveis sinápticos de serotonina 5-HT, pelo bloqueio do 

seu transportador (GLOVER et al., 2016). A partir deste pressuposto, é que o estímulo do 

receptor 5-HT apresenta efeitos antidepressivos, ansiolíticos a curto prazo, anti-obsessivos e 

de controle do comportamento alimentar compulsivo (figura 6) (TELLES-CORREIA et al., 

2007). 

De acordo com Aguiar et al. (2011) dentre as reações adversas causadas pelos ISRSs, 

a partir de sua ação química, encontra-se a insônia, náuseas, vômitos, diarreia, cefaleia, 

acatisia, tremores e disfunção sexual. Mesmo com essas reações, estes fármacos costumam ser 

mais seguros que os ADTs. 

 

Figura 6 – Mecanismo de ação dos ISRS. 

 
Fonte: CARRETERO, 2002. Adaptado. 

 

Apesar dos ISRSs exibirem todos os mecanismos de ação, estes são estruturalmente 

diferentes e com diferenças a nível farmacodinâmico e farmacocinético. Desta forma, estes 
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fármacos têm se configurado como a classe de antidepressivos mais utilizada para o 

tratamento da depressão, por expor melhor perfil terapêutico e com menores efeitos adversos. 

Ressalta-se que o primeiro ISRS descoberto foi a fluoxetina, em 1988, o qual mostrou ser um 

antidepressivo altamente seletivo para a inibição da recaptação de 5-HT, além de mostrar uma 

toxicidade menor. Os ISRSs constituem-se hoje uma das classes de fármacos mais prescritas 

na prática clínica, seguido do citalopram, fluovoxamina, sertralina e escitalopram (NEVES, 

2015; TELLES-CORREIA, 2007; AGUIAR et al., 2011).   

 

3.6 INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS ENTRE ANTIDEPRESSIVOS E 

ANTINEOPLÁSICOS OU ADJUVANTES 

 

Os medicamentos fazem parte de uma importante estratégia terapêutica na sociedade 

contemporânea e são empregados em larga escala, porém existem riscos intrínsecos a sua 

ação farmacológica que podem desencadear reações adversas (BALEN et al., 2017). Algumas 

reações adversas são explicadas por fatores farmacodinâmicos, tais como sensibilidade 

exacerbada de órgãos ou tecidos-alvo, ou por interação medicamentosa (STORPIRTIS et al., 

2008). 

Tida como um evento clínico, a interação medicamentosa acontece quando os efeitos 

ou a farmacocinética de um fármaco são modificados pela administração prévia ou 

coadministração de um segundo fármaco. As associações medicamentosas podem ser 

positivas quando permitem um melhor efeito terapêutico ou uma redução da toxicidade, 

entretanto, podem ser prejudiciais quando favorecem o aparecimento de reações adversas ou 

diminuição do efeito de um ou ambos os fármacos (PRADO; FRANCISCO; BARROS, 

2016).  

Mesmo sendo considerada um problema relacionado com medicamentos, a 

polifarmácia tornou-se útil na terapêutica de doenças coexistentes, no controle de reações 

medicamentosas indesejadas ou para potencializar o efeito farmacológico em condições 

refratárias e pouco responsivas (SILVA et al., 2010). 

As interações são classificadas em interações graves que são aquelas que podem 

causar danos permanentes, interações moderadas que causam alterações clínicas que exigem 

tratamento adicional, hospitalização, aumento do tempo de internação e interações leves que 

possuem efeitos mais brandos, podendo ser incômodos e para as quais não há necessidade de 

tratamento adicional (SILVA; SANTOS, 2010).  
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Nos pacientes oncológicos as interações medicamentosas são complexas e muitas 

vezes desconhecidas. As consequências das interações variam devido a diversos fatores, 

especialmente sobre as condições do paciente, como alterações da função renal e hepática, 

alterações de pH, alterações da concentração de proteínas, alterações da idade e genética. 

Uma mesma interação pode ter significância clínica para um paciente, e não para outro 

(ALMEIDA, 2004). No quadro 1 podem ser observadas algumas interações medicamentosas 

entre antidepressivos e antineoplásicos. 
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Quadro 1 – Interações potenciais entre medicamentos antineoplásicos ou adjuvantes e antidepressivos. 
FÁRMACO 

ANTINEOPLÁSICO ∕ 
ADJUVANTES 

FÁRMACO 
ANTIDEPRESSIVO DOCUMENTAÇÃO GRAVIDADE RESUMO DA INTERAÇÃO 

Abiraterona Amitriptilina Razoável Moderada 
O uso concomitante de amitriptilina (um substrato do CYP2D6) com 
um inibidor do CYP2D6 pode aumentar a exposição da amitriptilina, 

especialmente em metabolizadores fracos. 

Abiraterona Fluoxetina Razoável Importante 
O uso concomitante de inibidores da fluoxetina e CYP2D6 pode 
resultar em concentrações plasmáticas elevadas de fluoxetina e 

aumento do risco de prolongamento do intervalo de QT. 

Abiraterona Amitriptilina Razoável Moderada 
O uso concomitante de amitriptilina (um substrato do CYP2D6) com 
um inibidor do CYP2D6 pode aumentar a exposição da amitriptilina, 

especialmente em metabolizadores fracos. 

Bortezomibe Nefazodona Razoável Moderada O uso concomitante de bortezomibe  e nefazodona pode resultar em 
aumento da exposição ao bortezomibe. 

Dasatinibe Citalopram Razoável Importante O uso concomitante de citalopram e dasatinibe  pode resultar em 
aumento do risco de prolongamento do intervalo de QT. 

Dasatinibe Fluoxetina Razoável Importante 
O uso concomitante de fluoxetina e prolongamento de 

medicamentos do intervalo QT pode resultar em aumento do risco de 
prolongamento do intervalo de QT. 

Dasatinibe Sertralina Razoável Importante 
O uso concomitante de sertralina e drogas prolongadoras do 

intervalo QT pode resultar em aumento do risco de prolongamento 
do intervalo de QT. 

Dasatinibe Escitalopram Razoável Importante 
O uso concomitante de escitalopram e de medicamentos 

prolongantes do intervalo QT pode resultar em aumento do risco de 
prolongamento do intervalo de QT. 

Ditosilato de lapatinibe Fluoxetina Razoável Importante 
O uso concomitante de fluoxetina e prolongamento de 

medicamentos do intervalo de QT pode resultar em aumento do risco 
de prolongamento do intervalo de QT. 

Docetaxel Nefazodona Razoável Importante 
O uso concomitante de docetaxel e nefazodona pode resultar num 
aumento do risco de toxicidade por docetaxel (anemia, leucopenia, 

trombocitopenia, febre, diarreia). 

Ifosfamida Nefazodona Razoável Importante O uso concomitante de ifosfamida  e nefazodona pode resultar na 
diminuição da eficácia da ifosfamida. 

Irinotecano Citalopram Razoável Boa O uso concomitante de citalopram e irinotecano pode resultar em 
aumento do risco de miopatia ou rabdomiólise. 

Lapatinibe Protiptilina Razoável Importante O uso concomitante de lapatinibe  e protriptylina  pode resultar em 
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um risco aumentado de prolongamento do intervalo QT. 

Lapatinibe Fluoxetina Razoável Importante 
O uso concomitante de fluoxetina e prolongamento de 

medicamentos do intervalo qt pode resultar em aumento do risco de 
prolongamento do intervalo QT. 

Lapatinibe Sertralina Razoável Importante 
O uso concomitante  de sertralina e esta droga pode resultar num 

aumento do risco de prolongamento do intervalo QT e / ou arritmias 
ventriculares. 

Lapatinibe Trazodona Razoável Importante O uso concomitante de lapatinibe  e trazodona pode resultar num 
aumento do risco de prolongamento do intervalo QT. 

Lapatinibe Desipramina Razoável Importante O uso concomitante de desipramina e lapatinibe  pode resultar num 
aumento do risco de prolongamento do intervalo QT. 

Lapatinibe Clomipramina Razoável Importante O uso concomitante de clomipramina e lapatinibe pode resultar num 
aumento do risco de prolongamento do intervalo QT 

Lapatinibe Nefazodona Razoável Importante O uso concomitante de lapatinibe  e nefazodona pode resultar em 
exposição aumentada  ao lapatinibe ou concentrações plasmáticas. 

Lapatinibe Nortriptilina Razoável Importante O uso concomitante de lapatinibe  e nortriptilina  pode resultar em 
aumento do risco de prolongamento do intervalo QT. 

Lapatinibe Escitalopram Razoável Importante 
O uso concomitante de escitalopram e de medicamentos 

prolongantes do intervalo QT pode resultar em aumento do risco de 
prolongamento do intervalo QT. 

Lapatinibe Citalopram Razoável Importante O uso concomitante de citalopram e lapatinibe  pode resultar em 
aumento do risco de prolongamento do intervalo QT. 

Lapatinibe Amitriptilina Razoável Importante O uso concomitante de amitriptilina  e lapatinibe  pode resultar num 
aumento do risco de prolongamento do intervalo QT. 

Lapatinibe Trimipramina Razoável Importante O uso concomitante de lapatinibe  e trimipramina pode resultar em 
aumento do risco de prolongamento do intervalo QT. 

Lapatinibe Imipramina Razoável Importante O uso concomitante de imipramina e lapatinibe  pode resultar num 
aumento do risco de prolongamento do intervalo QT. 

Nilotinibe Citalopram Razoável Importante 
O uso concomitante de citalopram e nilotinibe pode resultar em um 

risco aumentado de prolongamento do intervalo QT; aumento da 
exposição ao citalopram. 

Nilotinibe Fluoxetina Razoável Importante 
O uso concomitante de fluoxetina e prolongamento de 

medicamentos do intervalo QT pode resultar em aumento do risco de 
prolongamento do intervalo QT. 

Nilotinibe Amitriptilina Razoável Importante O uso concomitante de amitriptilina e nilotinibe  pode resultar em 
um risco aumentado de prolongamento do intervalo QT. 

Nilotinibe Sertralina Razoável Importante O uso concomitante de drogas que prolonguem sertralina e do 
intervalo QT pode resultar em aumento do risco de prolongamento 
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do intervalo QT. 
 

Nilotinibe Escitalopram Razoável Importante 
O uso concomitante de escitalopram e de medicamentos 

prolongantes do intervalo qt pode resultar em aumento do risco de 
prolongamento do intervalo QT. 

Nilotinibe Desipramina Razoável Importante O uso concomitante de desipramina e nilotinibe  pode resultar num 
aumento do risco de prolongamento do intervalo QT. 

Nilotinibe Imipramina Razoável Importante O uso concomitante de imipramina e nilotinib pode resultar num 
aumento do risco de prolongamento do intervalo QT. 

Oxaliplatina Bupropriona Razoável Importante O uso concomitante de substratos bupropion e oct2 pode resultar na 
depuração renal reduzida de substratos oct2. 

Paclitaxel Nefazodona Razoável Moderada O uso concomitante de nefazodona  e paclitaxel pode resultar no 
aumento das concentrações plasmáticas de paclitaxel. 

Pazopanibe Escitalopram Razoável Importante 
O uso concomitante de pazopanibe e agentes prolongantes intervalos 

QT pode resultar em aumento do risco de prolongamento do 
intervalo QT. 

Pazopanibe Trazodona Razoável Importante O uso concomitante de pazopanibe e trazodona pode resultar em 
aumento do risco de prolongamento do intervalo QT. 

Pazopanibe Desipramina Razoável Importante O uso concomitante de desipramina e pazopanibe pode resultar num 
aumento do risco de prolongamento do intervalo QT. 

Pazopanibe Protriptylina  Razoável Importante O uso concomitante de pazopanibe e protriptilina pode resultar em 
aumento do risco de prolongamento do intervalo QT. 

Pazopanibe Amitriptilina Razoável Importante O uso concomitante de amitriptilina e protriptylina pode resultar em 
aumento do risco de prolongamento do intervalo QT. 

Pazopanibe Nefazodona Razoável Importante O uso concomitante de nefazodona e pazopanibe pode resultar no 
aumento das concentrações plasmáticas de pazopanibe. 

Pazopanibe Nortriptilina Razoável Importante O uso concomitante de nortriptylina e pazopanibe  pode resultar em 
um risco aumentado de prolongamento do intervalo QT. 

Pazopanibe Amoxapina Razoável Importante O uso concomitante de amoxapina e pazopanibe pode resultar em 
um risco aumentado de prolongamento do intervalo QT. 

Pazopanibe Trimipramina Razoável Importante O uso concomitante de pazopanibe e trimipramina pode resultar em 
aumento do risco de prolongamento do intervalo QT. 

Pazopanibe Sertralina Razoável Importante 
O uso concomitante de sertralina e drogas prolongadoras do 

intervalo QT pode resultar em aumento do risco de prolongamento 
do intervalo QT. 

Pazopanibe Fluoxetina Razoável Importante 
O uso concomitante de fluoxetina e prolongamento de 

medicamentos do intervalo QT pode resultar em aumento do risco de 
prolongamento do intervalo QT. 
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Pazopanibe Imipramina Razoável Importante O uso concomitante de imipramina e pazopanib pode resultar num 
aumento do risco de prolongamento do intervalo QT. 

Pazopanibe Citalopram Razoável Importante O uso concomitante de citalopram e pazopanibe  pode resultar em 
um risco aumentado de prolongamento do intervalo QT. 

Pazopanibe Clomipramina Razoável Importante O uso concomitante de clomipramina e pazopanibe  pode resultar 
num aumento do risco de prolongamento do intervalo QT. 

Sorafenibe Nortriptilina Razoável Importante O uso concomitante de nortriptilina e sorafenibe pode resultar em 
aumento do risco de prolongamento do intervalo QT. 

Sorafenibe Fluoxetina Razoável Importante 
O uso concomitante de fluoxetina e prolongamento de 

medicamentos do intervalo QT pode resultar em aumento do risco de 
prolongamento do intervalo QT. 

Sorafenibe Amitriptilina Razoável Importante O uso concomitante de amitriptilina e sorafenibe pode resultar em 
um risco aumentado de prolongamento do intervalo QT. 

Sorafenibe Citalopram Razoável Importante 
O uso concomitante de citalopram e sorafenibe pode resultar em 
aumento do risco de prolongamento do intervaloQT e risco de 

arritmias ventriculares. 

Sorafenibe Clomipramina Razoável Importante O uso concomitante de clomipramina e sorafenibe pode resultar num 
aumento do risco de prolongamento do intervalo QT. 

Sorafenibe Desipramina Razoável Importante O uso concomitante de desipramina e sorafenibe pode resultar num 
aumento do risco de prolongamento do intervalo QT. 

Sorafenibe Trazodona Razoável Importante O uso concomitante de sorafenibe e trazodona pode resultar em 
aumento do risco de prolongamento do intervalo QT. 

Sunitinibe Trazodona Razoável Importante O uso concomitante de sunitinibe  e trazodona pode resultar num 
aumento do risco de prolongamento do intervalo QT. 

Sunitinibe Fluoxetina Razoável Importante 
O uso concomitante de fluoxetina e prolongamento de 

medicamentos do intervalo QT pode resultar em aumento do risco de 
prolongamento do intervalo QT. 

Sunitinibe Desipramina Razoável Importante O uso concomitante de desipramina e sunitinibe  pode resultar num 
aumento do risco de prolongamento do intervalo QT. 

Sunitinibe Nortriptilina Razoável Importante O uso concomitante de nortriptylina  e sunitinibe  pode resultar num 
aumento do risco de prolongamento do intervalo QT. 

Sunitinibe Imipramina Razoável Importante O uso concomitante de imipramina e sunitinibe pode resultar num 
aumento do risco de prolongamento do intervalo QT. 

Sunitinibe Nefazodona Razoável Importante 
O uso concomitante de nefazodona e sunitinib pode resultar no 
aumento das concentrações plasmáticas de sunitinib e do seu 

metabolito ativo. 

Sunitinibe Sertralina Razoável Importante O uso concomitante de sertralina e drogas prolongadoras do 
intervalo QT pode resultar em aumento do risco de prolongamento 
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do intervalo QT. 

Sunitinibe Escitalopram Razoável Importante 
O uso concomitante de escitalopram e de medicamentos 

prolongantes do intervalo QT pode resultar em aumento do risco de 
prolongamento do intervalo QT. 

Sunitinibe Citalopram Razoável Importante O uso concomitante de citalopram e sunitinibe  pode resultar em 
aumento do risco de prolongamento do intervalo QT. 

Sunitinibe Amoxapina Razoável Importante O uso concomitante de amoxapina  e sunitinibe  pode resultar em um 
risco aumentado de prolongamento do intervalo QT. 

Sunitinibe Protiptilina Razoável Importante O uso concomitante de protriptylina  e sunitinibe  pode resultar em 
um risco aumentado de prolongamento do intervalo QT. 

Sunitinibe Amitriptilina Razoável Importante O uso concomitante de amitriptylina  e sunitinibe  pode resultar em 
um risco aumentado de prolongamento do intervalo QT. 

Sunitinibe Clomipramina Razoável Importante O uso concomitante de clomipramina e sunitinibe  pode resultar num 
aumento do risco de prolongamento do intervalo QT. 

Sunitinibe Trimipramina Razoável Importante O uso concomitante de sunitinibe  e trimipramina pode resultar num 
aumento do risco de prolongamento do intervalo QT. 

Tamoxifeno Fluoxetina Razoável Importante 
O uso concomitante de fluoxetina e tamoxifeno pode resultar na 
diminuição da concentração plasmática do metabólito ativo do 

tamoxifeno; aumento do risco de prolongamento do intervalo QT. 

Tamoxifeno Paroxetina Boa Importante 
O uso concomitante de paroxetina e tamoxifeno pode resultar na 
diminuição da concentração plasmática do metabólito ativo do 

tamoxifeno. 

Tamoxifeno Sertralina Razoável Importante 
O uso concomitante de sertralina e tamoxifeno pode resultar em 
diminuição da exposição de metabólitos ativos de tamoxifeno e 

aumento do risco de prolongamento do intervalo QT. 
*QT: Quimioterapia. 
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Diante dos dados analisados, após pesquisa pelo Micromedex 2.0, o tipo mais comum 

de interação entre antineoplásicos/adjuvantes e antidepressivos é o aumento do risco de 

prolongamento da quimioterapia, sendo caracterizado uma alteração farmacocinética, em que 

os antidepressivos causam um aumento (aceleração) do metabolismo do quimioterápico, 

diminuindo dessa forma sua concentração plasmática, consequentemente seu efeito 

farmacoterapêutico. Observa-se que a maioria da documentação disponível é razoável, mas as 

considerações farmacológicas levam os clínicos a suspeitarem da existência da interação. Os 

medicamentos para os quais não foram encontradas IM com antidepressivos estão listados no 

APÊNDICE A. 

Pode-se observar que a interação causada pelo uso concomitante de irinotecano e 

citalopram pode resultar no aumento do risco de miopatia e rabdomiólise. A miopatia é uma 

doença autoimune caracterizada pela inflamação muscular crônica de causa desconhecida. 

Como a quimioterapia altera o sistema imunológico, há uma maior facilidade da apresentação 

dessa complicação (PIMENTEL; BRITO, 2013). Quanto à rabdomiólise, também afeta a 

musculatura causando a morte das fibras musculares devido a uma lesão muscular direta ou 

indiretamente, como liberação do conteúdo das fibras para a corrente sanguínea, incluindo 

eletrólitos, mioglobinas e outras sarcoplasmáticas (LIMA, 2017). 

Ressalta-se ainda que a gravidade das interações analisadas assumiu um perfil de 

gravidade importante, isto é, a interação pode representar perigo à vida ou requerer 

intervenção médica para diminuir ou evitar efeitos adversos graves. As interações mais 

complexas e frequentes da administração dos fármacos em pacientes oncológicos ocorrem por 

ativação e inativação de enzimas do metabolismo hepático. De certa forma, a inativação pode 

ocorrer por competição quando dois fármacos são substratos de uma mesma enzima, ou por 

mecanismo não competitivo, quando o fármaco destrói ou se liga irreversivelmente à enzima 

(GAUI, 2010). Ainda de acordo com Gaui (2010), um dos mecanismos mais conhecidos de 

interações de fármacos é através do sistema da citocromo P450, um conjunto de mais de 50 

enzimas responsáveis pela fase I do metabolismo hepático (ativação). Estima-se que mais de 

90% da oxidação das drogas humanas sejam atribuídas a seis principais enzimas – CYP1A2, 

CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 e CYP3A4 –, justificando o alto potencial de IM ao 

se utilizar vários medicamentos. 

É importante destacar que além dos medicamentos antineoplásicos, os pacientes 

oncológicos podem receber medicamentos e suporte para tratar a toxicidade induzida pela 

terapia e as síndromes relacionadas ao câncer, tais como algias, convulsões, trombose venosa, 
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náuseas, podendo também fazer uso de medicamentos para o tratamento de outras doenças 

(SILVA et al., 2010).  

O risco de IM é realçado ainda mais porque, em indivíduos acometidos por câncer, os 

parâmetros farmacocinéticos podem ser alterados devido a um conjunto de fatores que 

incluem: absorção do fármaco prejudicada pela mucosite e desnutrição; variação no volume 

de distribuição do fármaco ocasionado pela redução dos níveis de proteínas séricas de ligação 

ou por edema generalizado, metabolismo e excreção do fármaco alterados em pacientes com 

disfunção hepática prévia ou originada pela presença de metástases e/ou insuficiência renal 

(PIRAN, 2011). Essas condições podem refletir na qualidade de vida do paciente, assim como 

nas despesas em saúde. As interações medicamentosas, sejam elas farmacocinéticas ou 

farmacodinâmicas, podem acarretar efeitos positivos ou negativos dos fármacos com ação 

potencializada, reduzida, nula ou reações de toxicidade (LIMA et al., 2016),  

É fato que a administração concomitante de vários medicamentos aumenta o risco de 

interações medicamentosas indesejáveis, no entanto, a amplitude de problema na prática da 

oncologia é praticamente desconhecida e poucos estudos têm abordado o tema nesses 

pacientes. É importante que novas pesquisas sejam realizadas nos hospitais oncológicos 

direcionados aos conhecimentos sobre as reações causadas pelas interações medicamentosas 

durante a utilização concomitante entre os antineoplásicos, adjuvantes e antidepressivos, 

contribuindo para o crescimento profissional, além de melhorar na qualidade da assistência e 

das ações destes profissionais que estão envolvidos diariamente com estes pacientes.  
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4 CONCLUSÃO 

 

Este estudo revela a importância de estabelecer uma rotina para identificação de 

potenciais interações medicamentosas, de forma integrada podendo favorecer a prevenção das 

mesmas, nos vários níveis de gravidade, já que mesmo pequenas alterações na 

farmacocinética ou farmacodinâmica de um agente quimioterápico podem trazer 

consequências significativas na sua eficácia ou toxicidade e, assim, interferir no sucesso do 

tratamento. 

 É notório que a depressão é caracterizada como um problema de saúde pública e tem 

sido presente na maioria dos casos de cânceres, pois o sujeito passar a se ver sem esperança e 

sem força para lutar, mesmo sendo diagnosticado precocemente e com bom prognóstico. Com 

este processo, além da terapêutica para a neoplasia, o paciente passa a fazer uso de outros 

medicamentos antidepressivos. Conhecer as interações medicamentosas provocadas a partir 

do uso simultâneo é importante, pois direciona os profissionais às orientações pertinentes 

ofertando mais conforto e qualidade de vida para estes pacientes. 

É neste cenário que a presença do farmacêutico pode determinar o controle regular 

deste tipo de interações, pois é o profissional de saúde que possui a visão geral dos 

medicamentos e a capacidade de avaliar interações que possam surgir entre medicamentos 

durante o tratamento. A prevenção e o monitoramento de interações medicamentosas devem 

ser considerados como uma tarefa multidisciplinar. 

A partir do conhecimento a respeito das interações medicamentosas, essa abordagem 

teórica sobre o uso de medicamentos antidepressivos por pacientes em terapia antineoplásica 

pode proporcionar maior conhecimento aos profissionais de saúde, servindo como um guia 

das suas ações. 
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APÊNDICE A – Lista de medicamentos que não apresentaram IM com antidepressivos, 
de acordo com a consulta à base de dados Micromedex 2.0. 

 
 
Ácido zoledrônico 
Anastrozol 
Bevacizumabe 
Bicalutamida 
Bleomicina 
Bussulfano 
Capecitabina 
Carboplatina 
Cetuximabe 
Cisplatina 
Dacarbazina 
Doxorrubicina 
Eculizumabe 
Epirrubicina 
Etoposídeo 
Exemestano 
Fludarabina 
Flutamida 
Gefitinibe 
Imatinibe 
Infliximabe 
Letrozol 
Megestrol 
Melfalano 
Mercaptopurina 
Mitotano 
Panitumumabe 
Vinorelbina 

 
 


