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RESUMO 
 
Atualmente, tem sido evidente um grande aumento no diagnóstico de transtornos 
neuropsiquiátricos, acompanhado ao consumo crescente de psicofármacos a fim de 
tratar tais transtornos. No entanto a não adesão ao tratamento tem sido um fator 
preocupante no processo de recuperação à saúde mental desses pacientes uma vez 
que os mesmos acabam abandonando a farmacoterapia, tornando o tratamento 
mais dificultoso. A fim de minimizar problemas relacionados a medicamentos, como 
por exemplo o abandono farmacoterapêutico, o farmacêutico vem ganhando espaço 
por possuir total autonomia na inserção de seus serviços nesse ambiente, pois não 
basta apenas dispensar o medicamento receitado, é necessário acompanhar a sua 
utilização pelos pacientes. Neste sentido o profissional farmacêutico desempenha 
importante papel na formulação de estratégias que garantam segurança durante o 
tratamento através da implantação de serviços que acompanham os envolvidos no 
processo de recuperação da saúde mental. Logo, o objetivo do presente estudo foi 
investigar a necessidade da implantação de serviços farmacêuticos no 
acompanhamento de jovens portadores de transtornos mentais, usuários de 
fármacos psicoativos e pacientes do CAPS de dois municípios no interior da Bahia. 
O estudo incluiu a participação de um total de 100 pacientes jovens com idade entre 
18 a 24 anos, os quais através da análise de 50 prontuários por unidade foram 
avaliados os tipos de transtornos mentais acometidos, os principais psicofármacos 
utilizados pelos pacientes acompanhados, o índice de abandono ao tratamento e 
analisadas as características sociodemográficas dos pacientes envolvidos no 
estudo. Foram observados um elevado índice de abandono do tratamento nas 
unidades e a falta de um farmacêutico atuante a fim de assistir esses pacientes. Em 
decorrência disso é notório a necessidade da implantação de um serviço assistido 
que beneficie esses usuários de psicofármacos. Por intermédio dos serviços de 
Assistência Farmacêutica é possível proporcionar melhor qualidade durante o 
tratamento, uma vez que o farmacêutico, com todo o seu conhecimento 
farmacológico, auxilia o paciente junto aos demais profissionais, no planejamento e 
acompanhamento de um plano terapêutico específico e adequado, atua no controle 
de armazenamento, evitando danos ao medicamento, controle de estoque, 
promovendo sempre a oferta e evitando a falta dos medicamentos nas unidades de 
saúde, além das orientações farmacológicas necessárias para um tratamento de 
qualidade, segurança e eficácia.  
 
Palavras-chave: Psicofármacos. CAPS. Assistência Farmacêutica. Transtornos 
Mentais.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

Currently, a large increase in the diagnosis of neuropsychiatric disorders has been 
evident, accompanied by the increasing consumption of psychotropic drugs in order 
to treat such disorders. However, non-adherence to treatment has been a worrying 
factor in the recovery process to the mental health of these patients since they end 
up abandoning pharmacotherapy, making the treatment more difficult. In order to 
minimize problems related to drugs, such as pharmacotherapeutic abandonment, the 
pharmacist has gained space for full autonomy in the insertion of his services in this 
environment, since it is not enough to dispense the prescribed medication, it is 
necessary to monitor its use by patients . In this sense, the pharmaceutical 
professional plays an important role in formulating strategies that guarantee safety 
during treatment through the implementation of services that accompany those 
involved in the process of recovery of mental health. Therefore, the objective of the 
present study was to investigate the need for the implementation of pharmaceutical 
services in the follow-up of young people with mental disorders, psychoactive drug 
users and CAPS patients from two municipalities in the interior of Bahia. The study 
included the participation of a total of 100 young patients aged 18 to 24 years who, 
through the analysis of 50 records per unit, evaluated the types of mental disorders 
affected, the main psychotropic drugs used by the patients followed, the index of 
treatment and the sociodemographic characteristics of the patients enrolled in the 
study were analyzed. There was a high dropout rate in the units and the lack of an 
active pharmacist to assist these patients. As a result, the need to implement an 
assisted service that benefits these users of psychoactive drugs is notorious. 
Through the services of Pharmaceutical Assistance it is possible to provide better 
quality during the treatment, since the pharmacist, with all his pharmacological 
knowledge, assists the patient with the other professionals, in the planning and 
monitoring of a specific and adequate therapeutic plan, acts in storage control, 
avoiding damages to the medicine, inventory control, always promoting supply and 
avoiding the lack of medicines in health units, besides the pharmacological 
guidelines necessary for a quality, safety and efficacy treatment. 
 
Keywords: Psychotropic drugs. CAPS. Pharmaceutical care. Mental Disorders. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos têm sido evidente o grande aumento de transtornos 

neuropsiquiátricos entre crianças e adolescentes em todo o mundo, sendo esses 

transtornos responsáveis por elevar as taxas de inabilidade entre essa faixa etária. A 

prevalência dessas doenças pode causar danos físicos e mentais irreparáveis, uma 

vez que afetam, na maioria dos casos, aspectos sociais e familiares assim como o 

rendimento escolar desses indivíduos, causando consequências na vida adulta 

(LOPES et al., 2016). O aumento do abandono medicamentoso no curso de 

tratamentos psiquiátricos pode levar ao agravamento da doença refletindo um 

aumento no risco da ocorrência de recaídas.  

A participação de um profissional farmacêutico é importante para a 

intervenção e busca de medidas que minimizem o abandono ao tratamento 

farmacológico e segurança do paciente e consequentemente na regressão da 

doença.  Transtorno mental é toda mudança de comportamento que pode levar a 

uma alteração no convívio social de uma pessoa, causando incapacidade de exercer 

suas atividades normais, provocando sofrimento e podendo acarretar em morte por 

suicídio (DALTRO; MORAES; MARSIGLIA, 2018). Segundo Thiengo, Cavalcante e 

Lovisi (2014), há um grande predomínio no surgimento de transtornos mentais entre 

crianças e adolescentes, sendo os principais classificados como Transtornos do 

Desenvolvimento Psicológico, comprometendo fatores biológicos, e Transtornos de 

Comportamento e Emocionais, quando referentes a hiperatividade, comportamentos 

impulsivos e ausência de atenção. 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que vieram substituir os 

manicômios, foram instaurados ao serviço de saúde englobando uma equipe 

multiprofissional, onde ações são desenvolvidas e abrangem uma grande 

diversidade de pacientes conforme suas necessidades, além de contar com o apoio 

primordial do familiar cuidador, que são extremamente importantes na adesão ao 

tratamento e recuperação dos mesmos (PINHO; SOUZA; ESPERIDIÃO, 2018). 

A farmacoterapia que proporciona a recuperação de indivíduos com 

adoecimento mental é realizada pela prescrição e administração de psicofármacos, 

ou psicotrópicos, medicamentos controlados que tem a capacidade de atingir o 

Sistema Nervoso Central e alterar comportamento e humor de quem os faz uso, 

minimizando suas dores e aflições (PRADO; FRANCISCO; BARROS, 2017). A não 
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adesão ao tratamento medicamentoso é uma realidade não obstante no que se 

refere a recuperação de doenças psiquiátricas, impactando em resultados não 

esperados, agravo da doença e aumento de custos para o sistema público. Mesmo 

para os pacientes que possuem todo o aparato necessário, tanto familiar quanto 

profissional, a aceitação e reconhecimento da doença são imprescindíveis, inclusive 

para o iniciar o tratamento e obter resultados favoráveis à cura da mesma 

(CARDOSO; BYRNE; XAVIER, 2016).  

Diversos profissionais podem elencar uma equipe no âmbito da saúde 

pública. A fim de minimizar a não adesão ao tratamento farmacoterapêutico, dentre 

diversas outras atividades, o farmacêutico vem ganhando espaço por possuir total 

autonomia na inserção de seus serviços nesse ambiente. O uso de medicamentos 

nos CAPS requer participação assídua deste profissional uma vez que, através da 

assistência farmacêutica, é garantido ao paciente acompanhamento fundamental, 

proporcionando segurança e resultados eficazes na recuperação à saúde, reduzindo 

possíveis danos a qualidade de vida dos pacientes por consequência da utilização 

errônea ou diversos efeitos adversos que podem ocorrer (SILVA; LIMA, 2017).  

A baixa adesão a medicamentos no curso de tratamentos psiquiátricos pode 

levar ao agravamento da doença refletindo um aumento no risco da ocorrência de 

recaídas. A participação de um profissional farmacêutico é importante para a 

intervenção e busca de medidas que facilitem a adesão ao tratamento farmacológico 

e segurança do paciente e consequentemente na regressão da doença.    

Logo, o presente estudo objetiva investigar a necessidade da implantação de 

serviços farmacêuticos no acompanhamento de jovens portadores de transtornos 

mentais, usuários de fármacos psicoativos e pacientes do CAPS de dois municípios 

no interior da Bahia. 

Como objetivos específicos estão à identificação dos tipos de transtornos 

encontrados entre jovens de 18 a 24 anos de idade em dois municípios no interior da 

Bahia; listar os principais psicofármacos utilizados por pacientes acompanhados no 

CAPS dos municípios; investigar o índice de abandono ao tratamento dos pacientes 

atendidos nas unidades e identificar as características sociodemográficas dos 

pacientes envolvidos no estudo. 
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 2 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

2.1 TRANSTORNOS MENTAIS  

 

Desde que a psiquiatria surgiu, diversas hipóteses foram manifestadas sobre 

o processo de desenvolvimento dos transtornos mentais, no entanto tal assunto 

ainda é um desafio para a neurociência e para a psiquiatria. Determinar as causas e 

origens de doenças mentais além de ser um recurso desafiador, proporciona 

fundamentação teórica na qualificação de um diagnóstico mais preciso, 

consequentemente, ajudando em medidas profiláticas e no tratamento de indivíduos 

portadores da patologia. Ainda assim, mesmo com grande empenho na tentativa de 

descoberta e avanços da ciência médica, são escassos os conhecimentos 

aprofundados que justifiquem o surgimento de doenças psiquiátricas (FREITAS-

SILVA; ORTEGA, 2016). 

Chaves et al. (2017) descreveram saúde mental como uma situação na qual o 

indivíduo se apresenta em um estado de bem-estar psicológico e emocional, com 

ampla capacidade de convívio social, bem como a falta de alterações funcionais da 

mente.  

Todo e qualquer transtorno mental pode alterar as relações interpessoais do 

indivíduo doente. Segundo Silva et al. (2018), os transtornos mentais equivalem ao 

todo da doença, dentre esses estão os Transtornos Mentais Comuns (não 

psicóticos) que atingem cerca de um terço da população, apresentando como 

sintomas a ansiedade, irritabilidade, insônia, dentre outras queixas relatadas pelos 

portadores ou familiares.  

Nesse âmbito, pesquisas realizadas por neurocientistas justificaram tais 

patologias como transtornos neurológicos, investigando sua relação com a 

hereditariedade genética, na tentativa de identificar um ou mais genes como fator 

originário, e no funcionamento cerebral, quando expostos a fatores ambientais 

durante o período de desenvolvimento neural (FREITAS-SILVA; ORTEGA, 2016).  

Para Medeiros-Costa, Maciel e Gurgel (2018), o conjunto de causas capazes 

de desenvolver uma doença psiquiátrica pode estar relacionada à Síndrome de 

burnout, a qual afeta trabalhadores submetidos a exaustão emocional no ambiente 

de trabalho, onde os mesmos se expõem a situações de estresse, que acabam 

perturbando a sua saúde mental.  
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Através do conhecimento de fatores associados às alterações na saúde 

mental, principalmente nos jovens, torna-se possível a elaboração de um 

planejamento de prevenção/minimização no surgimento desses transtornos, 

garantindo maior eficácia no tratamento (THIENGO; CAVALCANTE; LOVISI, 2014). 

Considerações sobre o assunto apontam que indivíduos estão mais propensos a 

desenvolver um adoecimento mental quando expostos a diversos fatores durante o 

processo de evolução cerebral. Os fatores mais citados na literatura são os 

hereditários, ambientais ocasionados pelo estresse e os relacionados à gravidez 

(FREITAS-SILVA; ORTEGA, 2016).  

Para que se tenha um paradigma que defina a evolução provável, o melhor 

tratamento e quais serviços serão utilizados para intervenção da doença, é 

necessário um diagnóstico preciso que avalie e identifique o primeiro episódio de 

transtorno mental. Assim, providências são tomadas para minimizar e extinguir 

possíveis consequências referentes a patologia, a exemplo disso observam-se 

ações psicossociais que promovem o acompanhamento e conseguinte reabilitação 

do doente (DEL-BEM et al., 2010).  

Diversos são os fatores que podem estar relacionados com o 

desenvolvimento de transtornos mentais. Conforme abordado por Ortiz-Guzmán et 

al. (2018), uma das possíveis causas associadas ao aparecimento de transtornos, 

principalmente na juventude, é a prevalência de abuso sexual na infância. Já o 

estudo realizado por Thiengo, Cavalcante e Lovisi (2014) apontou que fatores 

biológicos, genéticos e ambientais, assim como o uso de drogas e a prevalência no 

sexo masculino quando relacionado a um determinado transtorno, também são 

razões para que ocorram manifestações de transtornos mentais. 

 

2.1.1 Depressão  

 

A depressão, um dos principais transtornos mentais da atualidade, é 

considerada a quarta razão correspondente a inabilidade acometida a um indivíduo 

no trabalho ou nos estudos, podendo levar ao suicídio. Por apresentar diversos 

prejuízos à saúde e ao convívio social devido a alterações de humor, psicomotora, 

dentre outras, tal transtorno é considerado um problema de saúde pública 

(MOREIRA; FUREGATO, 2013).   
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Devido a sua capacidade de acarretar inabilitação ao portador, a depressão 

restringe a execução normal dessas pessoas, impedindo-as de um convívio pessoal 

e social (GONÇALVES et al., 2018). Tem como características um conjunto de 

transtornos de humor e afetivos (STOPA et al., 2015), que envolvem estado 

deprimido, falta de prazer por atividades antes agradáveis, sentimento de tristeza, 

excesso de culpa ou sentir-se inútil, cansado, pensamentos de morte, dentre outros 

(GONÇALVES et al., 2018).  

Em um ranking, a depressão ocupa a quarta posição entre as doenças que 

causam mais sobrecarga a saúde humana, caso essas incidências perdurem, a 

perspectiva para 2020 é que passe a ocupar o segundo lugar (GONÇALES; 

MACHADO, 2007). Entre os anos de 2005 e 2015 houve um aumento de 18% no 

diagnóstico mundialmente, sendo o Brasil responsável por possuir 11,5 milhões de 

pessoas portadoras de depressão (GONÇALVES et al., 2018). 

A psicofarmacoterapia para a melhora dos sintomas e regressão da doença 

em pacientes depressivos é realizada através da utilização de antidepressivos. Sua 

eficácia é vista no tratamento contra transtornos depressivos graves e moderados 

(SCHENKEL et al., 2015).  

Tais psicotrópicos são classificados a partir do seu modo de ação no 

organismo. Segundo Magalhães, Dinelly e Oliveira (2016) os antidepressivos são 

classificados como: Antidepressivos Tricíclicos, Inibidores Seletivos da Recaptação 

de Serotonina, Antidepressivos Atípicos e os Inibidores da Monoaminaoxidase.  

Os avanços no desenvolvimento desses fármacos possibilitaram a 

reabilitação de muitos pacientes, proporcionando melhor qualidade de vida aos 

mesmos (MORENO; MORENO; SOARES, 1999). Segundo Coutinho, Vieira e 

Teixeira (2011), em 2008 os antidepressivos ultrapassaram 16 bilhões de vendas 

mundialmente, o equivalente a 3% do mercado farmacêutico.  

 

2.1.2 Esquizofrenia   

 

Dentre todos os transtornos mentais, a esquizofrenia é tida como uma das 

mais agressivas e obscuras doenças psiquiátricas, apresentando perturbações no 

comportamento, pensamento e emoções dos portadores (CHAVES et al., 2017). 

Estima-se que cerca de 75.000 novos casos da doença surgem por ano no Brasil, 
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dados preocupantes, uma vez que são pacientes que necessitam de acolhimento 

especial em hospitais psiquiátricos (OLIVEIRA; FACINA; SIQUEIRA JÚNIOR, 2012).  

Em seu artigo, Silva (2014) faz um comparativo entre duas psicopatologias: a 

psicose delirante crônica e a esquizofrenia. Na primeira, não há presença de 

alucinações nem uma posterior demência, em contrapartida, ambos sintomas são 

evidenciados em um paciente portador de esquizofrenia, entendida como paranoia. 

Não obstante, outros estudos indicam que a psicose é uma forma mais leve da 

esquizofrenia, mas, o que se sabe é que apesar de tais conceitos serem abordados 

durante toda a evolução psiquiátrica, ainda assim é uma conjuntura que possui raros 

conhecimentos que os definam com clareza.  

A sintomatologia da esquizofrenia é dividida em dois grupos. Os sintomas 

positivos são caracterizados por distorção da realidade, alucinações e ilusão e 

respondem a farmacoterapia, já os sintomas negativos caracterizam-se por 

isolamento do indivíduo perante a sociedade e diminuição da atenção, sendo os 

mais complexos à resposta terapêutica (FREDERICO et al., 2008).  

Etiologicamente, ainda sem explicações (FIALHO et al., 2014), a 

esquizofrenia possui sintomas conhecidos como positivos, caracterizados por 

alucinações, delírios e alterações comportamentais, e os sintomas negativos, os 

quais o paciente apresenta redução das manifestações emocionais e da atividade 

psíquica e motora (OLIVEIRA; FACINA; SIQUEIRA JÚNIOR, 2012).  

Manifestando-se tanto no final da adolescência quanto no início da fase 

adulta, a esquizofrenia acomete igualmente homens e mulheres, necessitando da 

interação do familiar cuidador e profissionais da saúde na elaboração do melhor 

plano terapêutico e na reinserção dos doentes ao convívio social (SILVA et al., 

2016).  

Os antipsicóticos são uma das classes utilizadas no tratamento de pacientes 

portadores da esquizofrenia (LEITÃO- AZEVEDO et al., 2006). Segundo Moreira e 

Guimarães (2007), o efeito farmacológico desses medicamentos se dá através do 

bloqueio dos receptores de monoaminas (dopamina), elevando os níveis de 

catecolaminas, ocasionando na ativação dos neurônios noradrenérgicos e 

dopaminérgicos a fim de compensar, e consequentemente renovar os 

neurotransmissores.  

Classificados como antipsicóticos típicos (1ª geração) e atípicos (2ª geração), 

eles diferem um do outro devido a pequenas modificações no mecanismo de ação. 
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Os primeiros bloqueiam receptores D2, enquanto o segundo bloqueia os receptores 

5-HT2A (Figura 5) e ambos podem desenvolver efeitos adversos metabólicos, sendo 

esse evento mais comum nos atípicos (SCHMITZ; KREUTZ; SUYENAGA, 2015).  

 

Figura 1. Receptores dopaminérgicos 

 

Fonte: Modificado de Macedo (2000, p. 11)   

 

Segundo Moreira e Guimarães (2007), a Clorpromazina, pertencente a classe 

das fenotiazinas, foi o primeiro antipsicótico a surgir. Anos depois, o Haloperidol, da 

classe das butirofenonas, foi introduzido ao mercado para compor a farmacoterapia. 

O tratamento com esses medicamentos precisa ser realizado com cautela, 

uma vez que a janela terapêutica é estreita, principalmente dos antipsicóticos 

típicos, podendo desenvolver o surgimento de reações extrapiramidais. Já os 

atípicos apresentam menor veracidade de efeitos desse tipo, no entanto apresentam 

custos mais elevados, inviabilizando o uso geral desses medicamentos pela 

população (FERREIRA; TORRES, 2016). 

 

2.1.3 Transtornos de Ansiedade  

 

O indivíduo com transtorno de ansiedade apresenta uma disfunção emocional 

que ocasiona danos à saúde do portador, pois trata-se de um desconforto pertinente 

da antecipação de algo ainda desconhecido ou suposto (MOURA et al., 2018). 

Dados indicam que 3,6% da população mundial apresenta transtorno de ansiedade, 

dos quais 9,3% estão presentes no Brasil, tornando-o país que mais possui casos da 

doença (FERNANDES et al., 2018).   
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Diversas áreas têm estudado os transtornos de ansiedade, uma vez que os 

mesmos não são considerados como uma patologia em razão de não estar 

intimamente relacionado com o funcionamento normal, onde o organismo responde 

de forma preparada a situações pouco conhecidas ou que tenham sentidos 

audaciosos (SILVA, 2010).  

Toda vez que um indivíduo reconhece alguma situação ameaçadora, 

automaticamente o cérebro encaminha um sinal ao sistema nervoso autônomo, que 

se divide em simpático e parassimpático, sendo o primeiro responsável por captar 

esses sinais e conseguinte ativação do mecanismo de luta e fuga pela liberação de 

adrenalina e noradrenalina, dando continuidade à atividade caso essas substâncias 

não sejam interrompidas (MENEZES; MOURA; MAFRA, 2017).  

Nos jovens a ansiedade prejudica a percepção motora e intelectual, afetando 

a execução de suas atividades normais. Nesse âmbito, diversos transtornos podem 

ser citados, dentre eles o Transtorno do Pânico (com e sem agorafobia), Fobia 

Específica, Transtorno de Ansiedade Social e o Transtorno de Ansiedade 

Generalizada (FERNANDES et al., 2017).  

Considerado um transtorno causado por múltiplos fatores, o Transtorno de 

Ansiedade Generalizada (TAG) possui difícil identificação em decorrência dos 

elevados índices de comorbidade (MOURA et al., 2018). Menezes, Moura e Mafra 

(2017) caracterizaram o TGA como uma condição de apreensão intensa e grave, 

ponderando como um problema crônico e costumeiro, por um período de no mínimo 

seis meses.  

Segundo Fernandes et al. (2017) o temor a determinadas coisas ou 

circunstâncias são características da Fobia Específica, como por exemplo falar em 

público ou medo de viagens aéreas; já o Transtorno de Ansiedade Social (TAS) 

remete-se a pacientes com ansiedade que sempre se qualificam negativamente e 

temes julgamento social. 

Responsáveis por sensibilizar de forma negativa os portadores de ansiedade, 

o Transtorno do Pânico envolve reações de preocupação e temor que sintomas 

referentes a ansiedade aconteçam repentinamente, contribuindo para a perda de 

convívio social e funcional (FERNANDES et al., 2018).   

Apenas casos de ansiedade intensa devem ser tratados com alguma 

psicofarmacoterapia, os demais sintomas de ansiedade não necessitam de 

tratamento medicamentoso e podem ser controlados através de acompanhamento 
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psicológico, uma vez que os ansiolíticos (antiansiedade ou tranquilizantes menores) 

são considerados também hipnóticos devido a sua capacidade de causar sedação 

(HOWLAND; MYCEK, 2007).   

A insônia além de ser um problema global, é considerada um transtorno 

crônico, assim, se faz necessário um tratamento de longa duração. Além do mais, os 

portadores de tal transtorno são acometidos por diversas outras patologias, como 

por exemplo, ansiedade (SUKYS-CLAUDINO et al., 2010).  

Devido a sua grande eficácia e segurança, os benzodiazepínicos eram uma 

classe de fármacos muito utilizadas no tratamento da ansiedade, agindo diretamente 

nos neurotransmissores responsáveis pela atividade inibitória do Sistema Nervoso 

Central, sendo tal classe implantada para substituir os barbitúricos, devido aos 

graves efeitos adversos nos usuários (HOWLAND; MYCEK, 2007).  

Silva, Fernandes e Terra Júnior (2018) caracterizaram os benzodiazepínicos 

como uma classe pertencente aos psicotrópicos, utilizados no combate a insônia, 

ansiedade, bem como ação miorrelaxante, hipnótica e anticonvulsivante. No entanto, 

os benzodiazepínicos eram a única escolha para o tratamento da ansiedade, 

situação que tem mudado com a introdução da buspirona, primeira substância da 

classe das azapironas, no mercado brasileiro com eficácia no tratamento 

(ANDREATINI; BOERNGEN-LACERDA; ZORZETTO FILHO, 2001).  

Embora algumas classes de medicamentos tenham constatado eficácia no 

tratamento da ansiedade, negativamente têm apresentado efeitos colaterais que 

podem interferir nas atividades diárias, como a dependência medicamentosa, 

psicológica ou física, comprometendo atividades neurológicas e motoras, como é o 

caso dos benzodiazepínicos (Quadro 1), sedação e alterações no processamento de 

informações (SOUZA et al., 2015; DUTRA; BARBOSA, 2009).   
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Quadro 1. Efeitos colaterais dos benzodiazepínicos. 

 

Fonte: Gonçalves (2012). 

 

2.1.4 Epilepsia  

 

Mundialmente, 1% da população é afetada por crises epilépticas, 

principalmente entre as crianças, podendo comprometer o desenvolvimento das 

mesmas uma vez que a ocorrência constante dessas crises causa danos cerebrais 

(MATOS et al., 2017).   

Os antiepilépticos são medicamentos utilizados no tratamento de epilepsia, 

que são crises motivadas por descargas neurais. Por afetar várias partes do cérebro, 

os sintomas são característicos da parte lesionada, podendo levar a perda de 

consciência (TERRA, 2013).  

Os fármacos utilizados na farmacoterapia da epilepsia agem impedindo que 

ocorram descargas elétricas ou evitam que essas descargas se expandam para 

outras áreas do cérebro. Os anticonvulsivantes comportam-se de forma a bloquear 

os canais de Na+ ou Ca2+, potencializam os impulsos do GABA ou intercedem na 

excitação transmissória do glutamato (Tabela 1) (HOWLAND; MYCEK, 2007).   
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Tabela 1. Fármacos e o seu mecanismo de ação.  

 

Fonte: https://player.slideplayer.com.br/2/363291/data/images/img12.jpg 

 

 

 

Substâncias como Zonisamida, Valproato, Levetiracetam, Lamotrigina, 

Oxcarbazepina, Gabapentina, Fenitoína, Carbamazepina e Topiramato foram 

citadas por Silva e Cabral (2008) como antiepilépticos bloqueadores dos canais de 

sódio ou canais de cálcio.   

O processo de evolução dos anticonvulsivantes os dividiu em três gerações. A 

primeira geração corresponde aos medicamentos inseridos entre os anos de 1857 e 

1958, como o brometo de potássio, fenobarbital, fenitoína, primidona e a 

trimetadiona, sendo os três últimos provenientes dos barbitúricos. Os medicamentos 

da segunda geração foram introduzidos ao mercado entre 1960 e 1975, como a 

carbamazepina, o valproato e os benzodiazepínicos. Já a terceira geração surgiu a 

partir de 1980, e corresponde a progabida, gabapentina, tiagabina, vigabatrina e o 

topiramato (MATOS et al., 2017).   

Diversas substâncias tem a função de alterar o funcionamento do Sistema 

Nervoso Central, designadas a causarem alucinações ou até mesmo estimulando 

um melhor funcionamento da memória (FERNANDES et al., 2017). No entanto, 

devemos enfatizar a utilização dessas substâncias no tratamento de doenças que 

afetam de alguma forma a saúde mental da população.   

https://player.slideplayer.com.br/2/363291/data/images/img12.jpg
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Por meio do conhecimento funcional do SNC e do desenvolvimento de 

fármacos que atuam diretamente nesse local, foi possível estabelecer uma 

psicofarmacoterapia. Significando grande evolução na área, possibilitando regressão 

da manicomização e reabilitação psicossocial, a terapia medicamentosa 

revolucionou a assistência dos que necessitam (TEIXEIRA; ROCHA, 2006). 

Estes medicamentos foram desenvolvidos e divididos em grupos conforme o 

diagnóstico e as necessidades que um paciente pode apresentar, sendo os 

principais os estabilizantes de humor, hipnóticos e sedativos, antipsicóticos e 

antidepressivos. Os mesmos devem ter sua prescrição controlada, mesmo os de 

ação mais branda, devido aos efeitos colaterais que podem ocasionar (SANTOS; 

ALMEIDA; ESTÁCIO, 2014). 

 

2.2 PREVALÊNCIA DOS TRANSTORNOS MENTAIS  

 

Estima-se que, mundialmente, cerca de 700 milhões de pessoas apresentam 

algum tipo de transtorno mental, simbolizando 13% entre o total de patologias 

existentes no mundo (LEONARDO et al., 2017). O Brasil denota, dentre toda a 

América Latina, o país com maior predomínio de transtornos mentais (SANTOS; 

SIRQUEIRA, 2010), onde 23 milhões de indivíduos apresentam algum tipo de 

transtorno os quais, 5 milhões são graves e persistentes (LEONARDO et al., 2017). 

Nesses indivíduos, os transtornos mais recorrentes são os de ansiedade, 

dependência alcóolica, transtornos fóbicos e a depressão (SILVA; SANTANA, 2012). 

Embora os dados sejam gritantes, a grande maioria dos portadores de transtornos 

mentais não são tratados em virtude de falhas no momento da anamnese e 

diagnóstico da doença (GONÇALVES; KAPCZINSKI, 2008).  

Segundo Silva e Santana (2012), a forma desigual em que vive a população é 

uma das razões pelas quais se explica o surgimento de doenças mentais na 

sociedade em geral, bem como o acometimento relacionado mais ao sexo feminino 

e traumas vividos durante alguma fase da vida. Já para Assunção, Lima e 

Guimarães (2017), o desemprego e grandes cargas horárias de trabalho são fatores 

potenciais que levam ao adoecimento mental, principalmente em homens.  

Diversos estudos apontam os transtornos mentais como uma importante 

causa de mortalidade durante a vida adulta, sendo esses transtornos acometidos 

aos indivíduos desde a sua infância e adolescência (PETRESCO et al., 2014). 
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Embora essa mortalidade seja muitas vezes associada ao suicídio, fortes indícios, 

mesmo que incertos, a relaciona com fatores naturais, como por exemplo doenças 

que afetam o sistema cardiovascular (GALE et al., 2012). 

Devido aos elevados índices na prevalência dos transtornos mentais entre 

jovens e adultos, estes são considerados como um enorme problema de saúde 

pública (SILVA et al., 2018). Mundialmente, diversos estudos realizados legitimaram 

um aumento nas taxas de utilização de psicofármacos, sendo relevante o seu uso 

para tratar doenças mentais. No entanto, são escassos os investimentos em estudos 

sobre novos medicamentos que tratam distúrbios neuropsiquiátricos, produzindo 

discrepância entre a necessidade farmacológica de indivíduos acometidos e os 

tratamentos que são ofertados, acarretando em agravos a doença quando não 

tratada corretamente (ROCHA et al., 2010).   

Além disso, o aumento na utilização desses fármacos é preocupante, uma 

vez que o responsável por prescrever tais medicamentos pode estar o fazendo de 

forma inadequada, levando ao uso incorreto dos mesmos pelos usuários levando a 

persistência da doença (BORGES et al., 2015).      

 

Figura 2. Prevalência de transtornos mentais nos continentes. 

 

Fonte: https://www.nexojornal.com.br/grafico/2018/07/13/Os-transtornos-de-sa%C3%BAde-mental-
no-mundo-por-idade-e-g%C3%AAnero 
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Figura 3. Faixas etárias mais afetadas por transtornos mundialmente. 

 

 

 
Fonte: https://www.nexojornal.com.br/grafico/2018/07/13/Os-transtornos-de-sa%C3%BAde-mental-
no-mundo-por-idade-e-g%C3%AAnero 

 

 

 

 

 

https://www.nexojornal.com.br/grafico/2018/07/13/Os-transtornos-de-sa%C3%BAde-mental-no-mundo-por-idade-e-g%C3%AAnero
https://www.nexojornal.com.br/grafico/2018/07/13/Os-transtornos-de-sa%C3%BAde-mental-no-mundo-por-idade-e-g%C3%AAnero
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2.3 MANUAL DE DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO DE TRANSTORNOS MENTAIS  

 

Quando se trata de um diagnóstico através de uma análise comportamental, é 

preciso que o médico psiquiatra tenha uma interpretação apurada dos sinais e 

sintomas que o paciente apresenta e em qual classificação o mesmo se enquadra, 

ajudando na escolha do melhor plano terapêutico. A Associação Psiquiátrica 

Americana (APA) proporcionou grande evolução no quesito “diagnóstico” ao 

publicar, em 1953, a primeira edição do DSM ou Manual de Diagnóstico e Estatístico 

de Transtornos Mentais, com o objetivo de oferecer uma metodologia baseada em 

categorias de diagnóstico e suas descrições clínicas (ARAÚJO; LOTUFO NETO, 

2014). 

Investigações e conhecimentos mais aprofundados através da psiquiatria e 

neurociência a fim de determinar fatores biológicos associados ao surgimento dos 

transtornos mentais possibilitam a aplicação de artifícios preventivos e designo a 

intervenções farmacêuticas que facilitem o tratamento (FREITAS-SILVA; ORTEGA, 

2016). 

Com o objetivo voltado a aplicação clínica, em 1953 a Associação Psiquiátrica 

Americana publicou a primeira edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM), onde as doenças mentais foram listadas e 

categorizadas conforme sua descrição clínica e o seu devido diagnóstico. Anos 

depois, o DSM-II foi publicado com pequenas modificações terminológicas 

(ARAÚJO; LOTUFO NETO, 2014).  

Com o crescente número de novas patologias e, consequentemente aumento 

de internações, houve a necessidade de revisar nomeações designadas aos 

transtornos e o plano terapêutico a ser utilizado (SENA, 2014).  

Segundo Araújo e Lotufo Neto (2014), no ano de 1980 houve a publicação da 

terceira edição, a DSM-III. Tal ato explicitou uma descrição mais detalhada sobre os 

métodos de diagnóstico e proporcionou a consumação de pesquisas em 

experiências vividas, facilitando a coleta de dados. Mais adiante, em 1994, o DSM-IV 

foi publicado com dados estatísticos atualizados e um aumento na descrição de 

novos casos diagnosticados. Atualmente, a edição utilizada (DSM-5) (Figura 4) foi 

implantada em 2013 decorrente de diversos estudos e pesquisas de campo 

realizados por uma equipe multiprofissional, onde mudanças foram incorporadas 

com a inclusão, exclusão e reformulação de determinados diagnósticos, 
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proporcionando uma fase fidedigna a serem aplicadas clinicamente no dia-a-dia, 

favorecendo assim um melhor plano terapêutico ao paciente. 

 

 

Figura 4. DMS- 5. 

 

Fonte: http://counselnola.com/wp-content/uploads/2018/10/1B5A07B9-F798-4CB3-8AD1-
BEEAB9691C0B.jpeg 

 

 

2.4 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL   

 

A história brasileira da saúde mental passou por modificações desde 1852. 

Nesse ano foi fundado o primeiro manicômio, o qual seguiu o modelo asilar 

comandado por um regime rigoroso de abrigo abrangendo todos os tipos de 

“perturbações”, restringindo-os do convívio social e familiar. Os mesmos eram tidos 

como loucos, sem direito a um diagnóstico preciso da doença. Como consequência 

disso, diversos manicômios foram implantados no Brasil (GUIMARÃES et al., 2013).  

Embora estimativas comprovem a evolução mundial na incidência e 

prevalência de transtornos mentais, pouco se investe em programas de saúde nesse 

âmbito, elevando ainda mais os custos provenientes do prolongamento desses 

transtornos e da inabilidade dos doentes, ultrapassando assim os custos caso 

fossem investidos diretamente nessas políticas (ONOCKO-CAMPOS; FURTADO, 

2006).  

Segundo Guimarães et al. (2013) a essência de corporações de psiquiatria 

era tratar a doença e não o indivíduo em si, assim, os internos eram submetidos a 

torturosos e ineficazes métodos que iam desde a utilização exacerbada de 
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medicamentos até a utilização de choques elétricos. Nesses locais, os internados 

eram controlados e punidos por trabalhadores da área de saúde, não eram tratados 

dignamente até chegarem ao ponto de causar incapacidade de serem reincluídos à 

sociedade. 

Para a Política Nacional de Saúde, acolher uma totalidade de usuários é 

desafiador ao serviço de saúde, uma vez que há escassez de recursos que 

favoreçam o trabalho dos profissionais, resultando em serviços negativos, 

desfavorecendo o usuário (PINHO; SOUZA; ESPERIDIÃO, 2018). 

Através do Movimento de Reforma Psiquiátrica, em torno de 1978, o regime 

que atendia portadores de saúde mental mudou. Foram implantadas ferramentas 

que transformaram o modo de entender e tratar esses indivíduos, dando-lhes mais 

possibilidades de tratamento e reinserção social (GUIMARÃES et al., 2013). A 

Atenção Primária a Saúde possui um programa nomeado Estratégia de Saúde da 

Família, a qual desenvolve ações para promoção à saúde, visando sempre a 

prevenção e recuperação de doenças contando com uma equipe multiprofissional.  

Neste âmbito, tornou-se frequente a demanda de pacientes com reclamações 

relacionadas a problemas inespecíficos e desordens psicológicas, sendo o programa 

um meio para que esses indivíduos sejam acolhidos e obtenham os serviços de 

saúde que necessitam (ARAGÃO et al., 2018). Objetivando um meio de reintrodução 

à sociedade dos indivíduos portadores de transtornos mentais, serviços foram 

implantados ao Sistema Único de Saúde (SUS) para alavancar esse processo. 

Nessa proposição de reedificar a assistência psiquiátrica de forma íntegra, os 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) consolidaram-se no sistema de saúde 

pública como artifício voltado a superar a desumanidade vivida pelos internos nos 

manicômios, visando a recuperação da saúde mental (ONOCKO-CAMPOS; 

FURTADO, 2006). Hábil a acolher a carência dos doentes, os CAPS trazem uma 

visão ambulatorial e comunitária seguindo um modelo predominantemente 

psicossocial (WEBER; JURUENA, 2016).  

Esses centros dispõem de serviços humanizados que promovem a reinserção 

ao convívio social dos portadores de transtornos mentais, por meio de equipes 

multiprofissionais e no desenvolvimento de práticas que auxiliem no tratamento e 

reabilitação dos mesmos. Para Pinho, Souza e Esperidião (2018), a participação dos 

familiares e cuidadores é primordial nesse processo de regeneração psicossocial. 

Segundo Guedes et al. (2010), os CAPS oferecem serviços dentro da rede pública 
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de saúde a cidadãos com diferentes tipos de transtornos. Esses centros são 

divididos em: CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS i e CAPS ad, onde cada unidade 

atende conforme sua especificidade.  

 

2.5 DIFICULDADES NA ADESÃO AO TRATAMENTO 

 

Pode-se entender como “adesão medicamentosa” o consumo de até 80% do 

total de medicamentos que foram prescritos a um determinado paciente, quando o 

mesmo obedece a prescrição indicada. No geral, cerca de 40 a 60% dos pacientes 

não aderem ao tratamento farmacológico, índice alto e preocupante devido as 

diversas complicações que podem estar associadas (ARRUDA et al., 2015).   

Atualmente, a falta de adesão ao tratamento de doenças de longa duração é 

ponderada como um problema de saúde pública, uma vez que podem acarretar 

consideráveis consequências ao usuário (CARDOSO; BYRNE; XAVIER, 2016). 

Genericamente, estima-se que 50% dos pacientes não aderem à terapia 

medicamentosa, sendo esta porcentagem ainda maior em usuários de psicotrópicos 

(BECHELLI, 2003).  

Através das mudanças ocorridas durante a reforma psiquiátrica, houve a 

necessidade de focar os cuidados a adesão medicamentosa, a fim de tornar as 

internações hospitalares menos frequentes, uma vez que a não adesão pode 

fomentar o aumento dos sintomas, a cronicidade da doença e até mesmo a elevação 

dos recursos gastos com o tratamento, que muitas vezes se torna ineficaz (SILVA et 

al., 2012).  

Uma das principais intercessões à indivíduos com transtorno mental é a 

utilização de terapia medicamentosa, a qual proporciona melhora na qualidade de 

vida ao amenizar ou extinguir os sinais e sintomas referentes a doença (BORBA et 

al., 2018). O tratamento de doenças mentais crônicas abrange desde a psicoterapia 

até a utilização de fármacos atuantes no Sistema Nervoso Central, o qual 

desempenha grande importância no curso ao tratamento de doenças em estágios 

mais evoluídos (SOUZA; KOPITTKE, 2016). 

 Por se tratar de uma terapia a longo prazo, é necessário que o paciente 

tenha uma boa adesão para obter resultados positivos e evitar recidiva da doença 

(IBANEZ et al., 2014). Condições como o tipo de doença mental, baixa escolaridade, 

falta de auxílio familiar, polimedicação, complicados planos terapêuticos e o não 
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entendimento dos riscos provenientes da falha terapêutica, são algumas condições 

que interferem no tratamento medicamentoso (ARRUDA et al., 2015).   

Diversas práticas inadequadas podem comprometer a eficácia terapêutica 

como o descuido no uso dos medicamentos ou a rejeição da terapia por parte do 

paciente (BORBA et al., 2018). Uma condição preocupante que tem dificultado a 

adesão a terapia medicamentosa é a decisão por conta própria da abdicação ao 

tratamento, uma vez que alguns pacientes não aceitam depender do medicamento 

para que assim consigam superar seus problemas e dificuldades (SOUZA; 

KOPITTKE, 2016). 

Outros fatores decisivos à adesão medicamentosa são as reações adversas 

que muitos pacientes desenvolvem, a falta de conhecimento do paciente e de seus 

familiares sobre a doença, sobre o próprio tratamento e as consequências da falha 

terapêutica (IBANEZ et al., 2014).  

Através da existência de eventuais efeitos adversos causados pelos 

medicamentos, alguns pacientes acabam interrompendo o tratamento por falta de 

orientações antecipadas sobre os possíveis efeitos desagradáveis, comprometendo 

assim a recuperação da saúde mental dos mesmos (SOUZA; KOPITTKE, 2016). Em 

consequência desses efeitos negativos, alguns pacientes acabam utilizando 

irregularmente os medicamentos receitados, como é o caso das alterações da 

posologia, o que acaba dificultando ainda mais o tratamento (FERREIRA et al., 

2017). 

Frente a isso, em 1950 com o desenvolvimento da farmacogenética, foi 

possível conhecer como alterações no funcionamento de enzimas herdadas 

geneticamente, comprometem a eficácia farmacológica (FRICKE-GALINDO et al., 

2018). Tais estudos têm sido realizados a fim de avaliar individualmente o 

metabolismo de pacientes, assim possibilita determinar quais genes podem interferir 

na resposta aos medicamentos, auxiliando no melhor plano terapêutico, evitando 

possíveis reações adversas e, consequentemente, maior adesão medicamentosa 

(MARGALHA, 2013). 
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Figura 5. Fatores que influenciam a adesão ao tratamento segundo a OMS. 

 

Fonte: http://tratamentoclinico.blogspot.com/2015/05/fatores-que-influenciam-adesao-ao.html 

 

 

 

2.6 IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO  

 

Com o intuito de promover o acesso da população a todos os serviços 

disponibilizados pelo SUS, a política da universalidade foi implantada ao sistema 

(OLIVEIRA; ASSIS; BARBONI, 2010). Um dos benefícios estabelecidos é a 

aquisição de medicamentos essenciais, que ocorre de forma ordenada norteando ao 

uso racional dos mesmos (BOING et al., 2013). Tal ato só se tornou realidade 

mediante aprovação da Política Nacional de Medicamentos (PNM), conforme 

estabelecido pela portaria nº 3916 de 30 de outubro de 1998 (SILVA JÚNIOR; 

NUNES, 2012). 

Através da PNM, a Assistência Farmacêutica (AF) foi implantada como um 

agrupamento de serviços, desde a elaboração de medicamentos até o seu uso pelo 

http://tratamentoclinico.blogspot.com/2015/05/fatores-que-influenciam-adesao-ao.html


32 

 

paciente, onde o mesmo é assistido e tem garantia na recuperação de sua saúde de 

forma racional (OLIVEIRA et al., 2014). 

A AF engloba atividades que promovem segurança e efetividade na terapia 

medicamentosa (SILVA; LIMA, 2017). Todavia, tal processo não exige apenas um 

olhar voltado à dispensação de medicamentos, este engloba habilidades e 

conhecimentos gerenciais para garantir a oferta e qualidade dos medicamentos 

disponibilizados, o qual envolve um ciclo de atividades logísticas (Figura 6) que deve 

exigir não somente do farmacêutico, mas também de toda a equipe multiprofissional 

(OLIVEIRA et al., 2014).  

As etapas de seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição 

e dispensação (que engloba também o processo de assistência ao paciente), devem 

ser executados corretar e ordenadamente para garantir a eficiência e qualidade do 

serviço oferecido na Atenção Básica, sendo isso considerado um desafio ao 

farmacêutico, uma vez que o mesmo deve possuir conhecimento de gestão (SILVA 

JÚNIOR; NUNES, 2012).  

 

Figura 6: Ciclo da Assistência Farmacêutica. 

 

Fonte: https://ares.unasus.gov.br/acervo/bitstream/handle/ARES/2592/esquema-ciclo-assistencia-
farmaceutica.jpg?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

https://ares.unasus.gov.br/acervo/bitstream/handle/ARES/2592/esquema-ciclo-assistencia-farmaceutica.jpg?sequence=1&isAllowed=y
https://ares.unasus.gov.br/acervo/bitstream/handle/ARES/2592/esquema-ciclo-assistencia-farmaceutica.jpg?sequence=1&isAllowed=y
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De acordo com Oliveira, Assis e Barboni (2010), com a expansão ao acesso a 

medicamentos considerados essenciais, modificações foram implantadas à 

Assistência Farmacêutica com o intuito de organizar o sistema e promover 

segurança farmacológica ao usuário.  

Considerando as altas taxas de transtornos mentais, os Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) foram implantados ao Sistema Único de Saúde (SUS) 

fundamentado em ações multiprofissionais os quais abrangem vários indivíduos com 

diversos tipos de transtornos mentais (SILVA; LIMA, 2017).  

A fim de promover a reinserção de portadores de transtorno mental à 

sociedade e ao âmbito familiar, os CAPS dispõem de múltiplos profissionais que 

promovem o cuidado e orientação aos pacientes e familiares sobre o que deve ser 

feito diante da doença, incluindo auxílio na farmacoterapia (ZANELLA; AGUIAR; 

STORPIRTIS, 2015). Com o objetivo de evitar o uso irracional e adesão dos 

medicamentos, o profissional farmacêutico apresenta papel primordial nos CAPS, 

uma vez que os mesmos estão presentes desde a manipulação até a entrega destes 

medicamentos à população (COSTA et al., 2017).  

Em seu artigo, Castro et al. (2013) relataram os riscos da automedicação 

direcionada à utilização descontrolada de benzodiazepínicos, os quais tratam 

doenças psiquiátricas e são responsáveis por causar dependência química e física.  

É importante enfatizar a influência do profissional farmacêutico na pugna contra a 

automedicação de psicotrópicos, uma vez que esse ato pode acarretar prejuízos 

danosos ou até mesmo maquiar problemas mais severos (SOUZA; SILVA; S. NETO, 

2008). 

Como principal atividade do profissional farmacêutico, o ato de orientar ao 

dispensar um medicamento compõe uma série de atribuições que envolvem a 

Assistência Farmacêutica (ARAÚJO et al., 2008). As atividades intersetoriais 

exercidas por este profissional ofertam serviços que garantem à população acesso a 

medicamentos essenciais, proporcionando cuidados peculiares e que certificam o 

uso racional e a recuperação da saúde desses usuários (ARAÚJO et al., 2017).  

O uso de medicamentos é uma prática que vem sendo realizada de forma 

incorreta, e ao mesmo tempo que promove a prevenção ou cura de patologias, pode 

acarretar em danos à saúde ou falha no tratamento necessitando de atenção ao 

usuário de medicamentos (ZANELLA; AGUIAR; STORPIRTIS, 2015). 
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No âmbito do SUS, o farmacêutico desempenha diversas funções 

fundamentadas na integração aos demais profissionais, participando de reuniões, 

promovendo atividades à comunidade, visitas à domicílio dos pacientes, dentre 

outras ações (CORREIA; GONDIM, 2014). Através de visitas ao paciente, é possível 

certificar-se que o mesmo está fazendo o uso adequado dos medicamentos, prestar 

serviços que orientem os familiares e identificar reações relacionadas ao uso dos 

medicamentos, promovendo resultados positivos à farmacoterapia (ARAGÃO et al., 

2018).   

É indispensável a atuação do farmacêutico tanto nas redes privadas como 

nas públicas, para que sejam prestadas todas as orientações necessárias que 

direcionem o uso racional de psicotrópicos no que se refere a saúde mental, 

evitando assim a não adesão medicamentosa e possíveis intoxicações (CORREIA; 

GONDIM, 2014). 
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 3 METODOLOGIA 

 

3.1 DESENHO DE ESTUDO 

 

O estudo realizado foi descritivo, do tipo qualitativo-quantitativo. Foram 

realizadas pesquisas de campo através de observações indiretas.  

  

3.2 POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada nos CAPS de dois municípios no interior da Bahia. 

Foram analisados jovens nascidos entre 1995 e 2001, de ambos os sexos e usuário 

do serviço tendo como 2015 o ano mínimo do acolhimento.  

 

3.3 SUBMISSÃO AO COMITÊ DE ÉTICA 

 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

Maria Milza- FAMAM/BA. Número do parecer: 3.268.890 (anexo B).   

 

3.4 OBTENÇÃO DOS DADOS  

 

Os dados necessários foram obtidos mediante a exploração dos prontuários 

(ANEXO A) de cada paciente, respeitando os critérios de inclusão. Analisou-se 

basicamente a idade dos indivíduos, o local de habitação, o sexo, o diagnóstico 

realizado pelo médico psiquiatra, o (s) último (s) medicamento (s) prescrito (s). 

Foram analisados também se o paciente frequenta corretamente a unidade ou se o 

mesmo abandonou o tratamento, sendo levado em consideração a sua ausência nos 

últimos 12 meses. 

    

3.5 TABULAÇÃO DOS DADOS   

 

Foram utilizadas ferramentas descritivas a fim de comparar e representar os 

dados obtidos pela pesquisa de campo de cada município estudado. Os gráficos 

comparam os tipos dos transtornos que acometem as unidades de cada município, 

já as tabelas demonstraram aspectos sociodemográficos dos pacientes de cada 
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região bem como os medicamentos mais utilizados pelos pacientes. Para a 

formulação dos gráficos e tabelas utilizamos o Excel e o IBM SPSS Software versão 

22.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

O estudo foi realizado em dois Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 

localizados nos municípios de Muritiba e Cachoeira, cada unidade continha 3.000 e 

5.000 prontuários, respectivamente.  Para o nosso estudo, foram selecionados 50 

prontuários em cada unidade, quantidade definida conforme a disponibilidade 

respeitando a faixa etária selecionada.  

A Tabela 2 descreve as características sociodemográficas da população 

estudada. Utilizando o Teste qui-quadrado de Pearson, foram comparadas variáveis 

sociodemográficas extraídas de prontuários do CAPS de Muritiba e Cachoeira, onde 

nenhuma diferença significativa foi encontrada conforme os valores de p 

apresentados, uma vez que, no teste utilizado, considera-se valores estatisticamente 

significativos abaixo de 0,05.  

Em ambas cidades não houve diferença estatística significativa entre os 

grupos, no entanto é possível observar um aumento na prevalência dos transtornos 

mentais entre os pacientes do sexo feminino, quando comparadas ao masculino, 

concordante ao resultado encontrado por Miranda, Tarasconi e Scortegagna (2008). 

O mesmo foi observado no logradouro, onde houve maior incidência de indivíduos 

residentes na zona urbana, o que pode ser justificado devido à acessibilidade a 

locomoção dos indivíduos que residem na zona rural.   

 

Tabela 2. Características sociodemográficas dos indivíduos estudados nos CAPS. 
 

 Muritiba n(%) Cachoeira n(%) Valor de p 

SEXO 

 

Feminino 32 (64%) 37 (74%)  

        0,072 Masculino 18 (36%) 13 (26%) 

LOGRADOURO 

 
Rural 13 (26%) 13 (26%)  

         0,591 Urbano 37 (74%) 37 (74%) 

 

 

No Gráfico 1 podemos observar porcentagens referentes a prevalência 

conforme cada faixa etária, bem como a média, o desvio padrão e o valor de p, que 

novamente mostrou-se insignificante estatisticamente. No município A foram 
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encontrados prontuários de pacientes entre 18 e 24 anos, enquanto que no 

município B apenas pacientes a partir de 19 anos foram analisados. Observa-se que 

no primeiro município a faixa etária com maior incidência corresponde ao período 

entre 23 e 24 anos de idade, enquanto que no segundo houve um predomínio entre 

22, 23 e 24 anos de idade, demonstrando mais uma semelhança entre os municípios 

envolvidos na pesquisa. 

 

Gráfico 1. Predomínio das idades encontradas nos prontuários. 

 

 

A: Muritiba / B: Cachoeira  

Min-Max (Média ± Dp) A: 18-24 (21,42 ± 
2,139) 

B: 19-24 (22,20 ± 
1,578) 

p: 0,277 
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O Gráfico 2 traz os índices de pacientes que abandonaram o tratamento e os 

que frequentam corretamente, convergente ao proposto pela unidade. No município 

de Muritiba, o processo de retirada de medicamentos é realizado trimestralmente, é 

possível observar que não há uma variação significativa entre as duas variáveis, 

embora os números indiquem um maior índice de frequência ao tratamento, é 

notável que ainda assim a taxa de abandono é elevada. Já no município de 

Cachoeira, a dispensação de medicamentos é realizada mensalmente, e os dados 

mostram uma semelhança com o outro município.  

As elevadas taxas de abandono ao tratamento nas unidades estudadas 

podem estar relacionadas a falta de um profissional farmacêutico no momento da 

dispensação e orientação a esses pacientes, uma vez que tal processo é realizado 

por outros funcionários das unidades. A falta de significância estatística para as 

variáveis analisadas entre os dois municípios procede da homogeneidade entre os 

indivíduos atendidos nas duas unidades. 

 

Gráfico 2. Frequência dos usuários encontrada nos prontuários encontrados nos 

CAPS envolvidos no estudo. 

    

  

 

 

 

Valor de p= 0,618 

60%= 30                                                                             64%= 32 
40%= 20                                                                             36%= 18 
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Em relação a quantidade de medicamentos utilizados pelos pacientes (Gráfico 

3), houve uma distribuição sem grandes variações entre as duas unidades, e mais 

uma vez o valor de p demonstra que não houve nenhuma diferença significativa 

devido ao seu valor p=0,38. Observa-se que a maioria dos indivíduos envolvidos na 

pesquisa utilizam de nenhum a 1 medicamentos no município de Cachoeira, e de 2 a 

3 medicamentos no município de Muritiba. Em ambos municípios 8%, ou seja, 4 

pacientes utilizam de 4 a 6 medicamentos em sua farmacoterapia.  

Pacientes que não fazem uso de medicamento, apenas são acompanhados 

através da psicoterapia, pois os mesmos foram diagnosticados com ansiedade ou 

depressão leves, que não requerem uso de psicofármacos.  

 

Gráfico 3. Quantidade de medicamentos utilizados por 
paciente.

 
 

 

 

No Gráfico 4 (A e B) podemos observar que no município de Muritiba foram 

encontrados um maior número de transtornos, como a ansiedade, autismo, 

epilepsia, depressão, esquizofrenia, retardo mental, transtorno bipolar, transtorno de 

déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), transtorno delirante, transtorno do 

pânico, transtorno misto (ansiedade e depressão) e transtorno obsessivo compulsivo 

(TOC), totalizando 12 distintos transtornos. Já no município de Cachoeira, foram 

encontrados 10 tipos de transtornos, sendo eles: agressividade, ansiedade, autismo, 

p = 0,385 
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epilepsia, depressão, esquizofrenia, retardo mental, TDHA, transtorno bipolar e 

transtorno do pânico. 

Tanto em Muritiba quanto em Cachoeira podemos observar que a depressão 

(11 e 15, respectivamente) é o transtorno que mais acomete os jovens, seguida de 

esquizofrenia (9 e 7), problemas epilépticos (7 e 5) e retardo mental (7 e 6). Os 

transtornos misto, obsessivo compulsivo e delirante foram encontrados em 

prontuários do município de Muritiba, não encontrados no outro município, enquanto 

que em Cachoeira, apenas a agressividade foi detectada, incomum a Muritiba.  
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Gráfico 4. Tipos de Transtornos Mentais encontrados entre os jovens de 18 a 24 
anos de idade. 

 

 

Quantidade encontrada:  
A: Muritiba - Ansiedade: 5; autismo: 1; epilepsia: 7; depressão: 11; esquizofrenia: 9; retardo mental: 
7; transtorno bipolar: 3; transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH): 2; transtorno 
delirante: 1; transtorno do pânico: 1; transtorno misto (ansiedade e depressão): 2 e transtorno 
obsessivo compulsivo: 1. 

B: Cachoeira- Agressividade: 3; ansiedade: 6; autismo: 1; epilepsia: 5; depressão: 15;    

Esquizofrenia: 7; retardo Mental: 6; TDHA: 1; transtorno bipolar: 3 e transtorno do pânico: 3. 
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No Quadro 3 é possível verificar a associação entre os tipos de transtornos 

mentais encontrados e o tratamento farmacológico prescrito aos pacientes pelo 

médico psiquiatra e dispensado nas unidades, enumerado conforme o Quadro 2. 

Nota-se que muitos medicamentos são utilizados para diferentes transtornos, 

demonstrando as amplas opções disponíveis para o tratamento de diversos 

distúrbios.   

Observa-se que Muritiba é o município que mais se faz uso de psicofármacos, 

quando comparado ao outro município, sendo a Fluoxetina mais prescrita e utilizada 

na unidade. Epilepsia, esquizofrenia e retardo mental são as doenças que há uma 

maior variedade de medicamentos utilizados no tratamento. Já o município de 

Cachoeira, o qual apresentou um menor uso de fármacos, a Risperidona se 

destacou como o medicamento mais frequente entre as prescrições. Quanto ao tipo 

de doença, novamente a epilepsia e esquizofrenia aparecem como as que mais 

utilizam tratamento farmacológico.  

Ambas unidades dispõem de uma pequena variedade de medicamentos, 

deplorável realidade do serviço público. Em consequência disso, há um elevado 

índice de associações medicamentosas a fim de alcançar o resultado terapêutico 

necessário, uma vez que o tratamento tem que ser ajustado conforme o que é 

disponibilizado pelo serviço e não o contrário, podendo até mesmo trazer riscos ao 

tratamento e a saúde do paciente quando não administrados de forma correta.   

   
Quadro 2. Medicamentos utilizados por jovens atendidos nos CAPS. 

1. Ácido Valproico 300mg/500mg 
2. Amitriptilina 20mg/ 25mg    
3. Biperideno 2mg 
4. Carbamazepina 200mg/ 400mg   
5. Carbonato de Lítio 300mg 
6. Citalopram 20mg 
7. Clonazepam 2mg 
8. Cloridrato de levomepromazina 

25mg 
9. Clorpromazina 100mg 
10. Diazepam 5mg/10mg 
11. Divalproato de sódio 500mg 
12. Fenitoína 100mg 
13. Fenobarbital 100mg 
14. Fluoxetina 20mg 

 

15. Haloperidol 5mg 
16. Lamotrigina 100mg 
17. Metilfenidato 10mg 
18. Oxalato de escitalopram 

10mg 
19. Paroxetina 20mg 
20. Periciazina 10mg 
21. Prometazina 25mg 
22. Quetiapina 25mg/50mg 
23. Risperidona 1mg /3mg 
24. Topiramato 25mg 
25. Trifluoperazina 5mg 

O quadro demonstra todos os medicamentos receitados e dispensados nas duas unidades 
estudadas, o qual foram levados em consideração o nome do princípio ativo.  
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Quadro 3. Relação Doença x Medicamentos receitados em cada unidade. 

DOENÇAS ↔ MEDICAMENTOS 

 MURITIBA CACHOEIRA 

Agressividade  2, 4, 15. 

Ansiedade 2, 10, 14, 17, 22. 18 

Autismo 7, 21, 23. 3, 7, 8, 23. 

Convulsão 1, 4, 7, 12, 13, 14, 16, 
22, 23, 24.  

1, 3, 4, 6, 12, 13, 15, 21, 
23, 24.  

Depressão 2, 4, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 
19. 

2, 5, 6, 7, 10, 14, 19, 23.  

 
Esquizofrenia 

 
1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 

15, 21, 23, 25. 

 
1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 15, 21, 

23.  

Retardo mental 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 
20, 24. 

3, 4, 7, 9, 10, 14, 23.  

Transtorno bipolar 5, 7, 11, 14, 22. 1, 3, 5, 7, 9, 15, 23. 

Transtorno de déficit  
de atenção e 
hiperatividade 

(TDAH) 

 
4, 10, 14, 17, 23. 

 
 

15 

Transtorno de pânico 2, 10, 14. 3, 14, 21, 23, 24.  

Transtorno delirante 4, 10.  

Transtorno misto 10, 14.  

Transtorno obsessivo 
compulsivo 

 
14 
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 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os usuários de psicofármacos são pacientes que necessitam de atenção 

especial durante o tratamento farmacológico em consequência de uma possível não 

adaptação ao tratamento, das reações adversas que podem ocorrer ou até mesmo 

intoxicação decorrente do uso errôneo do medicamento, promovendo sérios riscos a 

saúde dos mesmos. Nesse sentido, o profissional farmacêutico desempenha um 

papel importante através de orientações e intervenções farmacêuticas que 

assegurem o uso racional de medicamentos, promovendo a recuperação da saúde 

mental dos pacientes.    

Segundo a Portaria nº 336 de 19 de fevereiro de 2002 (BRASIL, 2002), uma 

equipe multiprofissional deve ser instituída aos Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS), incluindo 3 profissionais de nível superior que auxilie no plano terapêutico, o 

qual se enquadra um farmacêutico. Ainda conforme preconizado na Lei nº 8.080 de 

19 de setembro de 1990 (BRASIL, 1990), a assistência farmacêutica deve ser 

introduzida ao serviço público colaborando para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde e junto aos demais profissionais da unidade promover um elo 

com os pacientes, trazendo resultados positivos ao tratamento dos mesmos. 

 No presente estudo foi observado algumas lacunas no serviço público das 

unidades analisadas, o que refletiu nos resultados encontrados. Em ambas unidades 

não foi observada a presença de um farmacêutico desde o processo de 

planejamento e armazenamento até à dispensação dos medicamentos durante o 

período da pesquisa. Vale ressaltar a obrigatoriedade da presença de um 

farmacêutico em qualquer local onde há dispensação de medicamentos, conforme 

estabelecido pela Lei nº 13.021, de 8 de agosto de 2014 (BRASIL, 2014). É possível 

que os índices de abandono ao tratamento estejam relacionados com a ausência 

deste profissional capacitado a acolher, orientar e sanar qualquer dúvida 

medicamentosa dos pacientes a fim de promover o uso racional e recuperação da 

saúde mental.  

O pouco conhecimento acerca da terapia farmacológica é um dos principais 

fatores que impossibilitam a adesão do paciente ao tratamento medicamentoso. Por 

intermédio dos serviços de Assistência Farmacêutica é possível proporcionar melhor 

qualidade durante o tratamento, uma vez que o farmacêutico, com todo o seu 

conhecimento farmacológico, auxilia o paciente, junto aos demais profissionais, no 
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planejamento e acompanhamento de um plano terapêutico específico e adequado. 

Das atribuições, a presença desse profissional é importante desde o processo de 

controle de disponibilidade, aquisição, armazenamento, qualidade e manejo de 

atividades assistenciais desenvolvidas na saúde psiquiátrica.   

Tendo em vista os aspectos observados é possível concluir que é crescente o 

número de jovens acometidos por algum tipo de transtorno mental. Os resultados 

trazem uma preocupação quanto ao índice de abandono ao tratamento encontrado 

nas unidades, revelando a necessidade da implantação de um serviço assistido que 

beneficie esses usuários de psicofármacos. Através da assistência farmacêutica é 

possível oferecer não somente acolhimento ao paciente, mas também controle de 

armazenamento, evitando danos ao medicamento, controle de estoque, promovendo 

sempre a oferta e evitando a falta dos medicamentos nas unidades de saúde, além 

das orientações farmacológicas necessárias para um tratamento de qualidade, 

segurança e eficácia.  
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ANEXO A- Formulário utilizado para coleta de dados dos prontuários de jovens 
atendidos nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) em dois municípios do 
interior da Bahia.  

 
Município:  
 
Tipo de logradouro:  
 
Idade do Paciente (2001 a 1995): ____________ 
 
Sexo:  
 
Diagnóstico: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Medicamento (s): 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Posologia: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Paciente frequenta corretamente a unidade?  
 
 
Em caso de descontinuidade, o paciente recebeu alta médica ou abandonou o 
tratamento? 
_______________________________________________________________ 
 

A B 

URBANO RURAL 

F M 

SIM NÃO 

 


