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INTRODUÇÃO  

O município de Jaboticatubas tem uma extensão 

territorial de 1.114km2. Está situado na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte - MG. Durante as 

reuniões de equipe de saúde da família no 

município de Jaboticatubas, foi discutida a grande 

utilização dos medicamentos antidepressivos, 

principalmente o da classe de antidepressivos 

tricíclicos (ADTS), e constatou-se o uso 

indiscriminado e o acondicionamento de forma 

incorreta deste medicamento levando a vários 

casos de intoxicação. 

Elaborar um plano de intervenção que possibilite 

conscientizar a população sobre os riscos da 

utilização inadequada dos antidepressivos 

tricíclicos e sobre a importância do 

acondicionamento apropriado. 

OBJETIVO 
Estabelecer mecanismos de divulgação e 

socialização de conhecimentos e procedimentos 

acerca de medicações controláveis e seu 

armazenamento. 

Criar grupos operativos com vistas aos 

esclarecimentos e discussões sobre as 

medicações, principalmente para quem  faz uso 

de ADT . 

PROJETO DE INTERVENÇÃO 

Estudo de revisão integrativa feita nas bases de 

dados do SciELO e Science Direct, utilizando-se 

de estudos sobre a toxicidade dos 

antidepressivos tricíclicos analisando seus 

principais efeitos adversos e efeitos tóxicos. A 

pesquisa resultou em uma amostragem composta 

por 16 artigos selecionados de uma população de 
111 trabalhos científicos.  
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REVISÃO DA LITERATURA

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O uso de ADT pode ser seguro e eficaz,desde que 

os pacientes sejam adequadamente monitorizados. 

A realização desta revisão integrativa demonstrou 

a preocupação com a alta toxicidade dos 

antidepressivos tricíclicos quando usados 

inadequadamente e a necessidade de mais 

campanhas e de criação de grupos operativos para 

conscientização no município sobre o assunto a fim 

de esclarecer sobre o perigo dessas drogas com a 

finalidade de eliminar ou diminuir os casos de 

intoxicações graves ou até mesmo fatais. 
 

As principais circunstâncias envolvidas nas 

intoxicações foram suicídios, automedicação e uso 

da droga associada com álcool. A prescrição 

segura e eficaz de antidepressivos exige um 

grande conhecimento sobre os diferentes tipos de 

medicamentos disponíveis e os tipos de sintomas 

aos quais melhor se aplicam. As medicações 

antidepressivas exercem diversos efeitos adversos, 

além da melhora da depressão (MAGGIONI et al., 

2008) 
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