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O QUE PODE UM 
ANTIDEPRESSIVO?

Tidos como marcos revolucionários na história dos 
tratamentos psiquiátricos e na compreensão da depres-
são como uma “doença do cérebro”, os antidepressivos 
são hoje questionados em sua e!cácia. A própria utili-
dade desses psicofármacos foi recentemente colocada à 
prova dentro do universo mesmo das ciências médicas, 
quando duas metanálises (estudos de revisão sistemá-
tica em que se analisa o conjunto dos dados coletados 
em pesquisas diferentes, aumentando o seu poder de 
análise) apresentaram resultados estarrecedores. Uti-
lizando o Freedom of Information Act, que permite 
acesso a informações de relevância social não dispo-
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níveis ou retidas, nos Estados Unidos, Irving Kirsch2 
e colaboradores (2009) solicitaram aqueles ensaios 
clínicos sobre antidepressivos (estudos que comparam 
a e!cácia das medicações, geralmente comparando-as 
com placebos3) que são previamente registrados no 
Food and Drug Administration e que, muitas vezes, 
não são publicados por falta de interesse dos seus 
promotores, geralmente a indústria farmacêutica, por 
apresentarem resultados negativos quanto à e!cácia 
dos psicofármacos estudados. Kirsch descobriu que, 
aproximadamente, 40 por cento dos ensaios clínicos 
conduzidos não haviam sido publicados pelas empresas 
farmacêuticas que os patrocinaram (KIRSCH, 2009, 
p. 3). Ao introduzi-los nos estudos de revisão sistemá-
tica, os autores encontraram resultados terapêuticos 
minimamente signi!cantes para os antidepressivos 
estudados, ainda assim atribuindo essa diferença à po-
tencialização do efeito placebo através da percepção dos 
efeitos colaterais4. Também impressionou-lhes a falta de 

2 Diretor Associado do “Programa de Estudos sobre o Placebo” e 
Conferencista em Medicina na Harvard Medical School and Beth 
Israel Deaconess Medical Center. Também é Professor Emérito 
de Psicologia nas Universities of Hull and Plymouth do Reino 
Unido e na University of Connecticut nos Estados Unidos.

3 Substância inerte, sem efeito farmacológico.
4 O efeito placebo é a diferença entre o que acontece quando 

pessoas recebem o tratamento com placebo e aquelas que não 
recebem tratamento algum. 
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diferenças nas respostas encontradas entre uma classe e 
outra de antidepressivo. O tamanho do efeito de cada 
droga (a diferença que cada medicação faz ao ser incor-
porada ao tratamento) é surpreendentemente idêntico 
quando comparado com as demais (entre 24% e 26% 
além do efeito placebo de 50%). Mais surpreendente, 
muitos dos medicamentos descritos na metanálise não 
eram considerados antidepressivos, mas barbitúricos, 
hormônios tireoidianos sintéticos, benzodiazepinas. 
Todos apresentavam tamanho do efeito semelhante 
aos antidepressivos e superiores ao placebo. 

A e!cácia de cada uma das drogas se encontrava em 
estreita correlação com os efeitos colaterais que pro-
duziam, em "agrante desacordo com o senso comum 
alardeado pela própria indústria, em que supõe que 
menos efeitos colaterais signi!cariam maior adesão e 
melhor resposta às drogas. A correlação encontrada en-
tre efeitos colaterais e melhora da depressão quando se 
utiliza o Prozac ("uoxetina) é de 0,96. Se lembrarmos 
de que 1 é a correlação absoluta, 0,96 é, na prática, a 
maior correlação que se pode encontrar (KIRSCH, 
2009, p.18). 

“Colocando tudo isso junto, somos levados à 
conclusão de que a relativamente pequena diferença 
entre drogas e placebos pode não se dever, de forma 
alguma, ao efeito da droga. Ao contrário, isso pode ser 
um aumento do efeito placebo, produzido pelo fato de 
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que alguns pacientes quebraram o efeito cego e desco-
briram se estavam usando droga ativa ou placebo. Se 
esse é o caso, não existe nenhum efeito real das drogas 
antidepressivas. Mais do que comparar placebo com 
drogas, nós estivemos comparando placebos ‘comuns’ 
com placebos ‘extrafortes’.”

Ao comparar os efeitos de tratamentos com altas e 
baixas doses de antidepressivos, Kirsch descobriu que 
a média de melhora na escala de Hamilton, usada para 
mensurar o grau de depressão, foi de 9,97 pontos para 
as mais altas doses, e 9.57 para as mais baixas doses, o 
que as torna virtualmente idênticas (KIRSCH, 2009, 
p. 35). A di!culdade em se encontrar efeitos terapêu-
ticos dose dependentes para os AD seria, segundo ele, 
razão para se suspeitar que aqueles efeitos poderiam 
ser independentes da sua ação química.

Kirsch questiona ainda os fundamentos neuro-
químicos que, ao longo de mais de 60 anos, vêm 
fundamentando os modelos explicativos da depressão 
como doença do cérebro associada ao desequilíbrio de 
neurotransmissão, como no caso do hoje universalmen-
te conhecido neurotransmissor serotonina. Ele lembra 
que parte do que fundamenta essa hipótese foi baseada 
em evidências fracas e contradições que foram pura e 
simplesmente ignoradas (KIRSCH, 2009, p.82-87).

A história dos antidepressivos começa muito longe 
do que hoje consideraríamos boa ciência. A primeira 
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droga lançada com esse !m foi a iproniazida. Colocada 
no mercado em 1951 para tratamento da tuberculose, 
apresentava uma série de efeitos colaterais, alguns deles 
positivos, como uma sensação de bem-estar e vitalida-
de. Clínicos franceses e americanos iniciaram, então, 
o seu uso para o tratamento da depressão. Em 1957, 
Nathan Kline e colaboradores publicaram o primeiro 
trabalho in"uente sobre o uso da iproniazida como 
terapêutica para a depressão. Referia-se à mesma como 
um “energizador psíquico” e a!rmava que dois terços 
dos pacientes apresentavam respostas mensuráveis ao 
tratamento, curiosamente a mesma taxa de resposta 
encontrada para, virtualmente, todos os atuais an-
tidepressivos nos ensaios clínicos atuais. O estudo 
não incluía um grupo de controle para placebo e a 
resposta foi considerada, sem críticas, como um efeito 
biológico da droga. Menos de um ano depois, mais 
de quatrocentos mil pacientes haviam sido tratados 
com iproniazida.

Mais ou menos à mesma época, Roland Kuhn, 
um psiquiatra suíço, publicou no American Journal 
of Psychiatry um artigo relatando os efeitos antide-
pressivos da imipramina. Ele relatava que os pacientes 
apresentavam uma elevada taxa de completa remissão 
da depressão, dentro de dois a três dias de tratamento, 
em contradição com a subsequente universal crença 
de que são necessárias várias semanas para o início do 
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efeito. Na sua suposta descoberta dos efeitos antidepres-
sivos da imipramina, Kuhn não explicita quais tipos de 
medidas, escalas ou estatística utilizou. Ele argumenta 
mesmo que medidas precisas levam mais à estagnação 
que ao progresso em medicina, e que ele prefere con!ar 
na sua extensa experiência médica, bem como na sua 
“imaginação artística” (KIRSCH, 2009, p.84).

Como a iproniazida era um inibidor da monoami-
noxidase, IMAO, enzima que inibe a oxidação da no-
radrenalina e da serotonina nas sinapses, aumentando 
as suas disponibilidades no cérebro, e a imipramina, 
um bloqueador da recaptação desses mesmos neuro-
transmissores, produzindo, dessa maneira, o mesmo 
efeito, o passo seguinte foi supor que a depressão seria 
a consequência de uma diminuição desses neurotrans-
missores e que o tratamento deveria ser baseado em 
drogas que os aumentassem (KIRSCH, 2009, p.84). 

Outro pilar do modelo monoaminérgico da depres-
são foi a suposta descoberta de que o anti-hipertensivo 
reserpina provocaria depressão e que diminuiria a 
disponibilidade de serotonina, noradrenalina e dopa-
mina no cérebro, rati!cando, com perfeição, o modelo 
vigente. Ocorre que tal conclusão foi baseada em relatos 
clínicos, e não em ensaios clínicos controlados. Em 
1971, esses mesmos relatos foram cuidadosamente 
reavaliados e revelaram que apenas 6% das pessoas que 
tomavam reserpina, após longos períodos de tempo, 
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desenvolviam depressão, e que a maioria desses já 
apresentava antecedentes depressivos anteriores ao uso 
do fármaco. Uma década após essa publicação, um 
estudo clínico controlado revelou que, ao contrário do 
que previa o modelo, a reserpina parecia melhorar a 
depressão. Embora publicado no #e Lancet, o estudo 
foi completamente ignorado (KIRSCH, 2009, p. 89). 

Segundo Alan A. (2003), “há cinco décadas, tem 
sido geralmente aceito que reserpina, uma droga hiper-
tensiva e antipsicótica, causa depressão. A descoberta 
de que a reserpina causava a depleção de monoaminas 
cerebrais foi um importante fator no desenvolvimen-
to da hipótese monoaminérgica da depressão. Ela 
continua sendo universalmente citada para dar su-
porte a tal hipótese. O presente trabalho a!rma que, 
contrariamente à crença prevalente, reserpina não é 
depressogênica. A razão para a perpetuação desse mito 
é a relutância em se descartar a hipótese monoami-
nérgica. Essa hipótese marcou o início do moderno 
paradigma bioquímico da psiquiatria e permanece de 
grande importância. Serve como um guia heurístico 
de pesquisa, aumenta o prestígio da psiquiatria e ajuda 
a validar e promover as terapias com drogas para as 
depressões e outros transtornos”.

Se a depressão é causada por uma depleção de neu-
roaminas, seria de se esperar que uma depleção provo-
cada de alguma delas provocasse episódios depressivos, 
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mas não é isso que se observa. Estudo conduzido por 
um grupo da Universidade de Amsterdam demonstrou 
que “a diminuição experimental do nível de serotonina 
disponível, bem como de noradrenalina ou dopamina, 
em voluntários saudáveis que nunca tiveram depressão, 
não afeta, de nenhuma forma, o seu estado de humor” 
(KIRSCH, 2009, p. 91).

Baseada em trabalhos com metodologia pí!a, inacei-
táveis para publicação em qualquer revista médica atual, 
a teoria monoaminérgica é usada como conhecimento 
adquirido há 60 anos e fundamenta, virtualmente, toda 
a pesquisa de novos fármacos antidepressivos. 

Em “Serotonin and depression. #e marketing of a 
myth”, editorial escrito para o British Medical Journal, 
David Healy (2015) a!rma que “o mito (do modelo 
serotoninérgico da depressão) cooptou o mercado com-
plementar de saúde. Materiais dessas fontes rotineira-
mente encorajam as pessoas a comer certos alimentos 
ou a se engajar em atividades que irão aumentar o 
nível de serotonina e, fazendo isso, eles con!rmam a 
validade do uso de antidepressivos. O mito cooptou 
psicólogos e outros, por exemplo, que tentam expli-
car a importância evolutiva da depressão baseados no 
funcionamento do sistema serotoninérgico. Revistas e 
editoras lançam livros e artigos que expõem tais teorias 
baseadas no equívoco de que a redução dos níveis de 
serotonina em depressão seria um fato estabelecido, 
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e, ao fazê-lo, eles vendem antidepressivos. O mito 
cooptou, sobretudo, os médicos e pacientes. Para os 
médicos, ele proporcionou um meio fácil de comuni-
cação com os seus pacientes. Para os pacientes, a ideia 
de estar corrigindo uma anormalidade proporcionou 
a força moral esperada para superar os escrúpulos que 
alguns poderiam ter em tomar um tranquilizante, es-
pecialmente quando embalado com a forma atraente 
em que o sofrimento não é uma fraqueza”.

Healy descreve o suposto mito como uma distração 
custosa, uma vez que a obsessão pelo modelo monoa-
minérgico praticamente paralisou a busca por outros 
tipos de medicações potencialmente mais efetivas e 
mais baratas para a depressão.

Irving Kirsch (2009, p. 38) permanece convencido 
de que as drogas antidepressivas não são tratamentos 
efetivos e que a ideia de depressão como um descon-
trole químico do cérebro é um mito. Ele a!rma que a 
indústria farmacêutica esconde estudos com resultados 
negativos, publica múltiplas vezes os resultados positi-
vos, revela somente alguns dos resultados multicêntri-
cos, escolhendo os que lhes convêm, e publica dados 
diferentes dos que submeteram ao FDA.

Era de se esperar que tão grave achado caísse como 
uma bomba sobre as consciências de quem, com 
absoluta boa-fé, trata da saúde mental de milhões de 
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depressivos ao redor do mundo, prescrevendo-lhes os 
mais novos e caros fármacos do mercado. Também se 
esperaria que as associações de psiquiatras dos mais 
diversos países exigissem respostas contundentes por 
parte da indústria farmacêutica e dos órgãos regu-
ladores, como o FDA, a Anvisa, etc. Porém, mais 
surpreendente que o inusitado achado foi a sua dis-
cretíssima repercussão dentro do ambiente acadêmico 
especializado e a sua virtual ausência de ressonância 
entre os psiquiatras clínicos ou nos congressos de 
psiquiatria, ao contrário do que seria de se esperar 
diante de tão relevante e preocupante suspeita. Nos 
Estados Unidos, membros da American Psychiatric 
Association responderam com indignação, autoridade 
e poucos argumentos contra os dados apresentados. 
Tais reações ocorreram apenas em resposta às reper-
cussões públicas, na mídia não especializada, como a 
série de artigos publicados por Marcia Angell no #e 
New York Review (2011, July 14, August 18). Para o 
público interno à associação, o silêncio.

No Brasil, a discussão sobre o tema é virtualmente 
inexistente. Seguindo a nossa tradição de dar a última 
palavra ao especialista, geralmente em textos curtos 
para mentes cansadas, acreditamos no anticientí!co 
argumento da autoridade. Recentemente, o Correio 
Brasiliense (maio, 2015) repercutiu algumas polêmi-
cas sobre o uso e abuso de psicofármacos, ocorridas 
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em editoriais do #e British Medical Journal, onde 
Peter Gotzche, diretor do Nordic Cochrane Centre, 
a!rma que 98% do consumo das substâncias psico-
trópicas poderiam ser interrompidos sem prejuízo 
aos pacientes. Segundo ele, os ensaios clínicos para 
validar as drogas subestimam os danos e exageram os 
benefícios. Divergindo de tais conclusões, Allan Young, 
do Centro de Estudos dos Transtornos Emocionais da 
King’s College London, a!rma que, cuidadosamente 
prescritas, tais drogas proporcionam alívio a quem 
realmente necessita. 

Mais contundentes, David J. Nutt, do Imperial 
College London, e colaboradores publicaram no #e 
Lancet Psychiatry (2014) uma indignada resposta 
à publicação de Gotzsche, na qual a!rmam que “os 
antidepressivos têm um substancial tamanho de efeito 
para o tratamento de casos agudos de depressão, com 
um NNT (número necessário para tratar) por volta de 
seis” e que, “além disso, os antidepressivos apresentam 
também uma substancial habilidade para prevenir 
recorrências, com um NNT por volta de 3, o que os 
coloca entre as mais efetivas drogas”. Como prova da 
e!cácia dos antidepressivos, Dr. Nutt apresenta os mes-
mos dados que estão sendo contestados por Gotzche e 
Kirsch. O comentário termina com um toque de indig-
nação em desagravo a uma psiquiatria supostamente 
difamada: “Quaisquer que sejam as razões, a!rmações 

dialogos do impossivel_novo formato.indd   158 9/25/2015   4:10:18 PM



DIÁLOGOS DO IMPOSSÍVEL: PSIQUIATRIA, PSICANÁLISE E CIÊNCIA | 159

extremadas como as feitas pelo Dr. Gotzsche são um 
insulto à disciplina da psiquiatria e, em algum nível, 
expressam e reforçam o estigma contra as doenças men-
tais e as pessoas que delas padecem. A pro!ssão médica 
deve, através de seus próprios argumentos, enfrentar 
vigorosamente essas alegações negativas”.

Diante de tão relevante discussão, o Correio Brasi-
liense procurou o presidente da Associação Brasileira 
de Psiquiatria para lançar alguma luz sobre a polêmica. 
Solicitado a dar a sua opinião sobre as críticas feitas 
aos testes desses medicamentos, a!rmou: “Os médicos 
devem tomar cuidado ao falarem que os medicamen-
tos são perigosos, pois eles infringem um código de 
ética, gerando pânico onde não há dúvida. Colocam 
em xeque a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) e o Conselho Federal de Medicina. Precisa-
mos sempre saber se há con"itos de interesse, porque 
ninguém diz que algo é muito bom ou muito ruim 
a troco de nada. Há, sim, estudos !nanciados por 
farmacêuticas. São coisas que o Estado deveria fazer, 
mas se omite. Mesmo assim, são ensaios que seguem 
padrões éticos e normas muito rígidas. A aprovação 
dos medicamentos também passa por um !ltro muito 
sério” (Correio Brasiliense, maio, 2015). 

Diante de tão lacônica observação, com a ameaça 
explícita da suposta infração do código de ética médica, 
cabe lembrar que esse “!ltro muito sério”, FDA incluído, 
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é questionado pelos estudos apresentados. Quanto à 
seriedade da indústria farmacêutica, lembremos da 
pergunta que todo psiquiatra já se fez um dia: Por que 
praticamente todos os pan"etos da suposta “educação 
continuada”, distribuída pelos laboratórios, sempre 
apresentam “estudos” que demonstram a superioridade 
dos seus fármacos quando comparados aos concor-
rentes, e por que cada um dos mesmos concorrentes 
demonstra, por sua vez, o contrário? E o que dizer do 
estímulo sistemático ao uso de medicações o! label 
(em que se utiliza a medicação para tratamentos não 
aprovados ou de e!cácia não comprovada)?

Estudando a relação entre os ensaios clínicos !nan-
ciados por empresa farmacêuticas e os resultados da 
investigação clínica psiquiátrica, Kelly e colaboradores 
(2006) revelaram que resultados favoráveis foram sig-
ni!cativamente mais comuns em estudos !nanciados 
pela empresas fabricantes das drogas (78%) do que 
em estudos realizados sem !nanciamento da indústria 
(48%) ou !nanciado por um competidor (28%). 

O trágico, no silêncio o!cial das associações psi-
quiátricas e dos órgãos reguladores, é que o uso dos 
antidepressivos é considerado condição para a boa 
prática médica e o estado da arte para o tratamento 
das depressões, segundo todos os protocolos interna-
cionais. Para superar esse dilema, os psiquiatras de 
boa-fé não necessitam da indignação vazia de diretores 
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da indústria farmacêutica ou das associações de psi-
quiatria, mas de ciência que fundamente e assegure as 
suas práticas. Nem mesmo Irving Kirsch a!rma que 
os antidepressivos não funcionam (tratam dois terços 
dos casos), mas questiona por que funcionam e crê que 
os seus efeitos estão associados a uma ampli!cação do 
efeito placebo; efeito real e substancialmente maior 
que o da não intervenção. Porém, não estaria na hora 
de a psiquiatria moderar o seu maravilhamento com 
os antidepressivos, cada vez mais caros para a mesma 
e!cácia dos dois terços, e voltar a se interessar por 
psicoterapias e psicoeducação, onde mesmo o efeito 
placebo se encontra licitamente e sem misti!cação in-
corporado ao arsenal terapêutico sob forma de relação 
médico-paciente? 
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