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Recomendação  

Escolha não utilizar, por rotina, antidepressivos como tratamento de primeira linha para sintomas 

depressivos leves ou sub sindrómicos em adultos. 

Justificação  

As taxas de resposta aos antidepressivos são maiores para a depressão moderada/grave. Para sintomas depressivos leves 

ou sub sindrómicos, uma avaliação completa, suporte e monitorização contínuos, intervenções psicossociais e 

modificações no estilo de vida devem ser as primeiras linhas de tratamento. Isto pode evitar os efeitos laterais da 

medicação e estabelecer fatores etiológicos importantes para avaliação e tratamento futuros. No entanto, os 

antidepressivos são apropriados em casos de depressão leve persistente, onde há um histórico de depressão mais grave 

ou em que as outras intervenções falharam. 

 

A informação apresentada nesta recomendação tem um propósito informativo e não substitui uma consulta com um médico. Caso tenha 

alguma dúvida sobre o conteúdo desta recomendação e a sua aplicabilidade no seu caso particular, deve consultar o seu médico assistente. 
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