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FERREIRA, Lara Guimarães. O uso indiscriminado de medicamentos 
psicotrópicos e seus efeitos. 2018. 28 p. Trabalho de Conclusão de Curso de 
Graduação em Farmácia – Universidade Norte do Paraná, Arapongas, 2018. 

 

RESUMO 

 

Os psicotrópicos são fármacos atuantes no sistema nervoso central e são 
responsáveis por interferirem no comportamento das pessoas. Nos últimos anos, 
pode-se notar um aumento significativo na utilização destes medicamentos. Eles são 
atuantes no controle de diversas patologias, e seu uso é bastante comum no meio 
da população. Nota-se, porém, um uso indiscriminado dessas medicações, em 
particular nos dias atuais. Por conta disto o objetivo geral deste trabalho consiste em 
relatar o uso abusivo os riscos e efeitos que esta prática causa nos pacientes. O uso 
inadequado dos mesmos incide em uma série de efeitos, como dependência física e 
psicológica, levando ao comprometimento de atividades diárias e tolerância a certos 
fármacos. Para que haja êxito no tratamento é indispensável á orientação sobre o 
uso correto destes medicamentos, nesta parte o farmacêutico é responsável por 
instruir na administração dos fármacos para que os pacientes venham a dispor de 
melhoras em seu tratamento. Para a realização do trabalho, foi executada uma 
revisão da literatura, retirada de livros e artigos científicos, trata-se portanto de um 
estudo qualitativo e descritivo sem qualquer intervenção do autor. 

 

Palavras-chave: Psicotrópicos; Uso indiscriminado; Efeitos dos psicotrópicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                     

FERREIRA, Lara Guimarães.  The indiscriminate use of psychotropic drugs and 
their effects. 2018. 28 p. Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em 
Farmácia – Universidade Norte do Paraná, Arapongas, 2018. 

ABSTRACT 

 
Psychotropics are drugs that act on the central nervous system and are responsible 
for interfering with people's behavior. In recent years, there has been a significant 
increase in the use of these drugs. They are active in controlling various pathologies, 
and their use is quite common among the population. However, there is an 
indiscriminate use of these drugs, particularly nowadays. Therefore, the general 
objective of this study is to report the abusive use of the risks and effects that this 
practice causes in patients. Inappropriate use of these drugs has a number of effects, 
such as physical and psychological dependence, leading to impairment of daily 
activities and tolerance to certain medications. To be successful in treatment, 
guidance on the correct use of these medicines is essential, in this part the 
pharmacist is responsible for instructing the administration of medicines so that 
patients can benefit from the treatment. For the accomplishment of the work, a review 
of the literature was carried out, withdrawal of books and scientific articles, being, 
therefore, a qualitative and descriptive study, without any intervention of the author. 

 

Key-words:  Psychotropics; Indiscriminate; Effects of psychotropics. 
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CEBRID           Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas 

DSM                 Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Diante da situação em que o homem se encontra, quando trata-se de 

qualidade de vida, bem-estar, saúde física e mental, nota-se que a agitação do dia a 

dia, o estresse e a ansiedade têm sido fatores bem presentes na vida destas 

pessoas, e diante disto, poucos encontram uma maneira distinta, que não seja a 

utilização de medicamentos psicotrópicos para trazer alívio para esses sentimentos. 

Estes medicamentos são usados para o tratamento de diversas patologias, e são 

fármacos capazes de afetar o comportamento e o humor. O uso incorreto dessas 

medicações por parte dos pacientes é de extremo risco, e devem ser administrados 

de maneira correta, ou seja, na dose certa, visto que podem causar dependência se 

usados indiscriminadamente.  

O estudo do tema se faz importante, pois, trata-se da realidade de muitas 

pessoas que fazem uso de remédios controlados com o objetivo de estabilizar e 

combater doenças psicológicas, distúrbios mentais, dentre outras situações pelas 

quais estes fármacos se fazem necessário. A relevância do trabalho se dá pela 

apresentação destes medicamentos e, da mesma forma demonstrando os riscos 

que possivelmente podem ocorrer se os mesmos forem utilizados de maneira 

abusiva ou indiscriminada. Por se tratarem de medicamentos que podem causar 

dependência física e, ou, psicológica, é necessário saber os riscos que eles causam 

sobre àquele que o consome, para que tenha consciência da sua correta utilização. 

A escolha do tema surge a partir da seguinte questão: o que motiva 

determinadas pessoas a fazerem uso dos medicamentos psicotrópicos de forma 

indiscriminada?   

O objetivo deste trabalho consistiu em relatar o uso abusivo dos 

medicamentos psicotrópico e os riscos causados à saúde. No que diz respeito aos 

objetivos específicos deste trabalho, estes consistem em explicar o que são 

medicamentos psicotrópicos e para que fins são utilizados, abordar sobre os riscos e 

efeitos causados pelo uso indevido dos mesmos e por fim, mas não menos 

importante, discutir os tipos de receitas e o papel do farmacêutico na atenção da 

dispensação desses medicamentos. 

O método de pesquisa que se realizou foi o de revisão da literatura, tratou-se, 

portanto de um estudo qualitativo e descritivo, visando apenas rever os 

embasamentos literários, sem caráter exploratório ou intervenção do autor.  
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Para a elaboração do estudo, foi realizada pesquisa e análise em materiais 

como livros e artigos científicos, estes publicados de 2002 a 2018, os sites de 

buscas que foram utilizados foram o Google Acadêmico, Scielo, portarias, dentre 

outros. 
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2. HISTÓRIA DA PSIQUIATRIA E OS PSICOTRÓPICOS  

 

Em se tratando das doenças mentais, é valido mencionar sobre a dificuldade 

encontrada quando o assunto é diagnóstico e tratamentos. Pode-se considerar que 

o seu tratamento é recente, pois antigamente não se encontrava um vasto estudo 

sobre esses transtornos, contudo com o passar do tempo e o avanço da ciência, o 

interesse e o conhecimento da população, elas passam a ser estudadas, juntamente 

com a sua identificação e o seu tratamento. No entanto seu progresso tem sido 

gradativo, talvez pela falta de esclarecimento para algumas pessoas e que ainda 

causa certo temor quando se falam de doentes mentais (ESPINOSA, 2002). 

Os manicômios, em tese, surgem com a função de auxiliar os indivíduos nos 

respectivos tratamentos, indivíduos estes que demonstravam qualquer distúrbio 

mental, até mesmo alguma outra anormalidade no seu comportamento, porém a real 

atuação destes hospitais foi totalmente distinta, tornaram-se locais extremamente 

desumanos, no qual deixava de lado o tratamento que deveria ser iniciado e tão 

somente mantinha as pessoas afastadas dos familiares e do restante da população. 

Já no século XVIII, o psiquiatra francês Pínel revoltou-se com o modo em que os 

pacientes eram tratados e reivindicou para que houvesse um tratamento mais 

humano para os mesmos. No século XX, houve um grande avanço em alguns 

hospitais, levando a um baixo número de internações e a um aumento de alta 

desses pacientes. Com isso surgiram as primeiras unidades psiquiátricas 

hospitalares. Na década de 50 surgiram os primeiros medicamentos psicotrópicos 

para o tratamento de doenças mentais, um marco foi Delay que empregou a 

Clorpromazina para esses transtornos, dando o inicio da psicofarmacologia para 

tratamento de doenças mentais (ESPINOSA, 2002). 

O uso dessas medicações são fundamentais para o tratamento dos 

transtornos mentais que mais prevalecem atualmente, como a depressão, insônia, 

ansiedade, convulsão, agitação e psicose e há alguns anos e até o momento, nota-

se que esses medicamentos estão sendo excessivamente consumidos por um 

grande número de pessoas, pois para estas, reina a ideia de que o sofrimento tem 

que ser extinto a qualquer custo (MARCON et al., 2012). 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2009) houve 

um grande aumento no número de diagnósticos de transtornos psiquiátricos na 
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população, por conta disto, sucedeu um grande acréscimo nas prescrições de 

medicamentos psicotrópicos.  

Tais medicamentos são apontados como fármacos capazes de afetar o 

comportamento e o humor e são divididos em diversas classes, embora sejam 

confusos de serem definidos, encontra-se várias maneiras de classifica-los. Em 

relação a sua estrutura química tem-se os benzodiazepínicos e grupo das 

butirofenonas. Os que são classificados conforme o seu alvo bioquímico estão os 

inibidores da monoamina-oxidase e os inibidores de recaptação de serotonina. Os 

fármacos que possuem efeito comportamental que são os alucinógenos e os 

estimulantes psicomotores e os outros medicamentos que são classificados 

conforme o uso clínico, que são os antidepressivos, fármacos antiepiléticos e 

agentes antipsicótico. E a ultima classe que são os antipsicóticos atípicos e 

fármacos nootrópicos (RANG et al., 2011).  

Os psicotrópicos se enquadram no grupo de medicamentos que atuam no 

sistema nervoso central dos seus usuários, estes fármacos além de serem utilizados 

no tratamento de doenças, também ocorrem de serem manuseados sem prescrição 

por ocasionar um aumento na sensação de bem estar de quem os utilizam 

(KATZUNG; MASTERS; TREVOR, 2014). 

Segundo Cordioli (2005) os psicofármacos mais consumidos são os 

ansiolíticos e hipnóticos, estabilizadores do humor, antidepressivos, antipsicóticos ou 

neurolépticos. De acordo com o Centro Brasileiro de informações sobre Drogas 

Psicotrópicas (CEBRID, 2012) dentre as classes dos psicotrópicos, os mais 

utilizados no Brasil e até mesmo no mundo são os benzodiazepínicos, eles 

impulsionam os mecanismos do cérebro que combatem o estado de tensão e 

ansiedade. Devido a situações de preocupação que as pessoas vivenciam no 

cotidiano, certas regiões do cérebro funcionam de maneira excessiva ocasionando 

uma sensação de ansiedade.  

Os benzodiazepínicos possuem um grande grupo de drogas, seus primeiros 

fármacos lançados foram na década de 60. Quase todos os medicamentos dessa 

classe possuem efeitos em comum, sendo ansiolíticos, sedativos e hipnóticos. Além 

dessas propriedades farmacológicas possuem também ação anticonvulsivante e 

serve como relaxante muscular, entretanto são fármacos com uma ampla 

dependência e produzem reações de abstinência (CORDIOLI, 2005). 
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Benzodiazepínicos são os ansiolíticos mais usados. No tratamento da 

ansiedade e insônia eles substituíram os barbitúricos, por serem considerados 

fármacos mais eficazes e seguros, porém eles não são absolutamente a melhor 

escolha no tratamento dessas patologias. O uso terapêutico dessa classe é amplo 

vai desde distúrbios de ansiedade, distúrbios do sono, amnésia, convulsões até 

distúrbios musculares (WHALEN, FINKEL, PANAVELIL, 2016). 

Dentre os estabilizadores do humor, os fármacos mais utilizados são o Lítio, 

Carbamazepina e o Ácido valpróico, principalmente para o tratamento do transtorno 

bipolar, patologia presente em cerca de 1,5% da população (SANTIN, CERESÉR, 

ROSA, 2005). O Lítio é o medicamento utilizado para o tratamento dos transtornos 

de humor bipolar e possui eficácia comprovada na redução de crises maníacas e 

depressivas, causadas por esses transtornos (ROSA et. al., 2006).  

Os antidepressivos são fármacos bem empregues nos dias atuais, pois tratam 

os sintomas da depressão, patologia vivenciada por diversas pessoas e é um termo 

utilizado para descrever um estado emocional. Sentimento de tristeza e infelicidade 

são normais quando a pessoa passa por uma situação de perda, seja por luto, 

separação e insucesso. São estados emocionais considerados patológicos quando 

não há uma melhora com o passar do tempo nessas sensações, quando há um 

sentimento de sofrimento acentuado por muito tempo, nesses casos o paciente 

provavelmente é portador de um transtorno depressivo (CORDIOLI, 2005). 

Em relação aos fármacos antidepressivos eles são agrupados em diversas 

categorias, e os principais tipos são os Inibidores da captura das monoaminas 

(antidepressivos tricíclicos, inibidores seletivos da captura da serotonina, inibidores 

mais recentes de norepinefrina e 5-HT, antagonistas do receptor de monoamina e 

inibidores da monoamina-oxidase (MAO) (RANG et al.,2016). 

Na classe dos antipsicóticos, são nomeados em tradicionais ou típicos, 

chamados também de fármacos de primeira geração e atípicos ou de segunda 

geração. São medicamentos indicados para o tratamento da esquizofrenia, 

transtornos delirantes, transtorno bipolar e de humor e também no controle da 

agressividade e agitação de pacientes com demência (CORDIOLI, 2005). 

As principais categorias dos fármacos antipsicóticos são os antipsicóticos de 

primeira geração ou típicos, exemplos de medicamentos dessa classe são o 

Haloperidol, Clorpromazina entre outros, e os antipsicóticos de segunda geração, 

principais fármacos são Risperidona, Quetiapina dentre outras (RANG et al.,2016). 
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Os medicamentos psicotrópicos são prescritos e empregues para várias patologias, 

porém seu principal uso tem sido para o tratamento de transtornos mentais, por 

serem substâncias que afetam o humor e o comportamento dos pacientes (FIRMO 

et al., 2013). 

Todas essas medicações são importantes para o tratamento de doenças 

especificas, porém se usadas de maneira adequada, quando seu uso passa a ser 

abusivo á grande chances de certos fármacos tornarem uma dependência para o 

indivíduo. No decorrer do trabalho será abordado o uso errado e abusivo dos 

mesmos e os efeitos causados no paciente. 
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3. RISCOS E EFEITOS CAUSADOS PELO USO INDEVIDO DE 

MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS 

 

O abuso dos medicamentos psicotrópicos que se vivencia tem sido uma 

questão de necessária reflexão. É notório que os graves problemas da 

automedicação aumentam as prescrições excessivas, em especial dos 

antidepressivos e ansiolíticos, por parte dos médicos (PELEGRINI, 2003). A busca 

por estados variados da consciência e o uso dessas substâncias pelo homem é 

muito antiga, o que se diferencia ao longo dos anos é a relação que se estabelece 

entre o indivíduo com a substância e o intuito do seu uso (ANTONIASSI, LEAL, 

TEDESCO, 2008). 

Levantamentos históricos confirmam que a história da humanidade está 

permeada pelo consumo de drogas psicoativas e um grande número de usos, 

abusos e efeitos. Essas substâncias exercem um papel importante na estruturação 

de sistemas sociais, culturais e míticos e o modo que elas afetam os seus 

consumidores depende de três fatores que são as características da substância, do 

estado psicológico do consumidor e do universo sociocultural em que compartilham 

(DIEHL, CORDEIRO, LARANJEIRA, 2011). 

A sociedade tem passado por várias mudanças ao longo do tempo, e isso 

ocorre devido a inúmeros fatores como o aumento da urbanização, globalização; 

falta de desenvolvimento e emprego; o desrespeito com o próximo; aumento da 

desigualdade socioeconômica; mudança muito rápida nos valores; notícias sendo 

repassadas muito rápido, dando destaque para a violência que entra em nossos 

lares, no mesmo momento em que fatos dramáticos acontecem ao redor do mundo. 

Todo esse cenário afetam as pessoas e fazem com que elas mudem seu modo de 

viver (MARTINS; CORRÊA, 2004). 

O uso de psicotrópicos vem crescendo no meio da sociedade, por conta das 

várias mudanças e cobranças da vida atual, e o seu uso tem se tornado essencial 

para o tratamento de diversas doenças, principalmente os transtornos mentais, 

sendo assim, sua utilização indevida e abusiva podem ocasionar graves 

consequência na saúde dos seus usuários e grandes transtornos para o indivíduo 

(NASARIO; SILVA, 2016).  

Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5, 

2014), os transtornos relacionados a substâncias abrangem dez classes que são o 
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álcool; cafeína; Cannabis; alucinógenos; inalantes; opioides; ansiolíticos; 

estimulantes; tabaco e outras substâncias. Todas essas drogas se consumidas em 

excesso, ativam o sistema de recompensa do cérebro, o qual é comprometido em 

atuar no comportamento e na produção de memórias. As drogas de abuso são 

responsáveis por ativarem as vias de recompensa, produzindo uma sensação de 

prazer. Indivíduos com um baixo autocontrole, estão mais suscetíveis a sofrerem 

com transtornos por uso de substâncias. 

Certas medicações causam transtornos advindos da autoadministração 

compulsiva e prolongada pelo paciente, sem que haja qualquer finalidade médica 

legítima ou em que há uma necessidade, porém este é utilizado em doses muito 

acima do necessário. Indivíduos que passam a sofrer com esses transtornos são 

propensos a desenvolver um uso compulsivo pela droga. A maior parte das pessoas 

que possuem esse transtorno apresentam uma tolerância á droga e passam por 

uma abstinência quando interrompem rapidamente o uso dessas substâncias (DSM-

5, 2014). 

Entre as classes mais prescritas dos psicotrópicos encontra-se os sedativos, 

hipnóticos ou ansiolíticos. Os transtornos relacionados ao uso indiscriminados 

dessas medicações são variáveis. Essas classes incluem os benzodiazepínicos e 

fármacos semelhantes, e abrangem todos os tranquilizantes e quase todos os 

medicamentos antiansiedade vendidos com prescrição médica. A fissura pelo 

consumo seja enquanto o seu uso, ou o período de abstinência, é uma característica 

de transtornos do mau uso desses medicamentos. Com a utilização dessas 

medicações níveis de abstinência e tolerância podem se desenvolver dependendo 

da dosagem. É necessário verificar se os fármacos foram receitados e administrados 

corretamente, por exemplo, observar se o paciente mentiu sobre seus sintomas para 

obter a medicação ou obteve o medicamento através de vários médicos sem que um 

tenha conhecimento do outro (DSM-5, 2014). 

Em relação a essas classes, sedativo é o nome que se dá aos medicamentos 

capazes de diminuírem a atividade cerebral, especialmente quando se encontra em 

um estado de excitação acima do comum. O termo sedativo é sinônimo de calmante, 

quando esse fármaco é utilizado para diminuir a dor é chamado de analgésico, já 

quando é utilizado para afastar a insônia, causando o sono, é chamado de hipnótico 

e quando ele atua em estados de ansiedade é denominado ansiolítico (CEBRID, 

2012). 
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As drogas psicotrópicas são capazes de liberarem dopamina, caracterizada 

por ser um neurotransmissor de prazer, e vários psicotrópicos que causam abuso, 

liberam dopamina de maneira explosiva e prazerosa (STAHL, 2010).  Com isso os 

pacientes que as utilizam de maneira abusiva conseguem uma resposta muito mais 

acentuada do medicamento, comparada com a maneira normal do nosso cérebro.  

Certas drogas são utilizadas de maneira abusiva, ou seja, de uma forma que 

não é aprovada medicamente, por possuírem uma grande propensão de causar 

intensas sensações de bem estar e euforia, ou por sua capacidade de alterar a 

percepção. Pela busca do maior prazer o paciente passa a utilizar de maneira 

errônea e descontrolada (KATZUNG; TREVOR, 2017). 

O uso abusivo e indiscriminado de certos fármacos psicotrópicos é 

considerado uma prática prazerosa para seus usuários, e fazem com que eles 

repitam a experiência. Seus efeitos podem causar melhoras do humor; alucinações, 

estimulação e sedação, esses sintomas variam de acordo do fármaco específico 

utilizado.  Desta forma, o uso dessas medicações pode ser utilizado somente para 

uma busca de emoções. Muitos usuários desses medicamentos apresentam 

problemas de saúde mental, e para eles, o uso dos mesmos é uma maneira de 

escapar da realidade em que se encontram, o que pode ser descrito como uma 

automedicação (RANG et al., 2016). 

De acordo com o que Rang et al. (2016) trás em seu conteúdo as principais 

drogas de uso abusivo são, opioides; Depressores do sistema nervoso Central; 

Fármacos ansiolíticos e hipnóticos; Estimulantes psicomotores e Agentes 

psciotamiméticos. Uma quantidade cada vez maior de substâncias é utilizada para 

alterar o humor e a percepção, e elas variam em sua forma de uso, seja por meio 

medicamentoso, substância sintéticas não medicinais e preparações herbais. 

No que se diz respeito a abuso terapêutico Diehl, Cordeiro e Laranjeira (2011) 

destacam os benzodiazepínicos como uma das classes de medicamentos 

psicotrópicos sujeitos a esse abuso. No entanto houve um aumento no Brasil de 

prescrições de anfetaminas para fins estéticos para pacientes que não necessitavam 

dessas medicações e por muito tempo, diversas fórmulas foram manipuladas e 

prescritas na intenção de reduzir o peso do paciente. Em relação ao uso indevido de 

psicotrópicos com finalidade estética, um estudo realizado mostrou que a Fluoxetina, 

fármaco inibidor da recaptação de serotonina, utilizado no tratamento da depressão 

tem sido manipulada como inibidor de apetite.  
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O uso de medicamentos com prescrição médica tem aumentado bastante nos 

últimos anos, principalmente os analgésicos opioides e os benzodiazepínicos. Nos 

EUA desde 1990 as mortes por sobredosagem de fármacos com prescrição médica 

triplicaram, houve mais de 38.000 mortes devido ao consumo abusivo desses 

fármacos em 2010, 60% foi por conta de fármacos com prescrição médica. Cabe 

resaltar que essas mortes incluem tantos usuários de fármacos com prescrição 

médica quanto a usuários ilícitos (RANG et al.,2016). 

Com o aumento dessas prescrições houve uma proporcional consequência 

em relação a essas medicações, às emergências médicas atendidas referentes ao 

mau uso de medicamentos superaram aquelas relacionadas ao uso ilícitos, e as 

prescrições de analgésicos passaram a ser responsáveis por mais mortes que as 

causadas por cocaína e heroína juntas (WHALEN, FINKEL, PANAVELIL, 2016). 

Esses dados evidenciam uma possível dependência dessas pessoas aos 

medicamentos. 

Em relação á dependência química que certos medicamentos psicotrópicos 

podem causar é resultante da genética do indivíduo e por pelo menos um fator 

ambiental. É impossível prever uma predisposição para qualquer dependência que 

venha ocorrer, mas é possível prever o tempo de contato com que certas pessoas 

têm com a substância psicoativa que leva a padrões mal adaptativos de consumo 

(DIEHL, CORDEIRO, LARANJEIRA, 2011). 

           O uso indevido dessas medicações torna-se dependência quando a utilização 

do mesmo passa a ser de uma maneira obsessiva, prevalecendo sobre outras 

necessidades, em geral, com resultados desfavoráveis graves. A dependência pode 

se tornar perigosa quando a vontade torna-se tão frequente a sua utilização, que 

interfere na maneira de viver do individuo e afeta seu bem estar (RANG et al.,2011)  

Quando o paciente perde o controle sobre os medicamentos psicotrópicos 

que utiliza, seu uso passa a ser indiscriminado, gerando uma compulsão sobre a 

droga, mesmo sem necessitar do medicamento ele recorre ao mesmo, com o 

objetivo de sair da monotonia do dia a dia, afrontar as preocupações, combater a 

depressão, aliviar a dor, ou para uma simples obtenção de prazer e como 

consequência geram vários efeitos no paciente (BAGGIO; FORMAGGIO, 2009). 

Os efeitos adversos que essas medicações causam são vários desde 

dependência tanto física quanto psicológica, comprometimento da capacidade do 

indivíduo atuar normalmente em suas atividades diárias, alucinações e tolerância. O 
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uso desses fármacos é capaz de causar efeitos no cérebro que podem ser tanto 

agudo como crônicos. O efeito agudo imediato que causam no humor é a razão que 

pelo qual são utilizados. O uso persistente de um fármaco pode levar a seu uso 

compulsivo gerando um estado de dependência tanto psicológica quanto fisiológica 

e ao surgimento de tolerância. A dependência psicológica pode fazer com que o 

indivíduo tenha um desejo intenso em consumir o fármaco mesmo que esteja a 

meses ou anos sem fazer uso dessa medicação, e ela está associada ao desejo, e 

essa sensação pode durar por meses ou até anos (RANG et al., 2016). 

Como mostrado essas medicações de abuso são bastante complicadas de 

lidarem, e é necessário esclarecer que são somente vendidas ou compradas 

somente com uma prescrição médica, e para cada substância há uma notificação de 

receita diferente. O papel do farmacêutico na dispensação desses fármacos é de 

extrema importância, pois a orientação correta evita que o paciente venha a sofrer 

com algum dano nocivo para a sua saúde. Esses assuntos serão abordados no 

próximo capitulo desde trabalho. 
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4. ATENÇÃO FARMACÊUTICA NA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

PSICOTRÓPICOS E OS TIPOS DE RECEITAS 

 

De acordo com Ferreira (2015), há um grande número de medicamentos 

psicotrópicos sendo utilizados pela população, muitos pacientes não tem 

conhecimento sobre as medicações que fazem uso, e muito menos os efeitos 

causados por elas e as consequências geradas á saúde. Houve uma banalização 

nas prescrições dessas medicações por parte de pacientes e médicos, que ocorrem 

de prescreverem sem terem um diagnóstico comprovado sobre a real necessidade 

de sua utilização e receitam apenas por informações vagas dadas pelos pacientes.   

Há casos em que os pacientes por contra própria optam por dar informações 

erradas ao médico apenas para adquirirem o medicamento. Essas situações 

acabam ocorrendo, porque os mesmos não possuem o verdadeiro conhecimento 

sobre os riscos e efeitos causados desses fármacos e acreditam que somente essas 

medicações irá trazer o alívio esperado para seus distúrbios e enfermidades 

(FERREIRA, 2015). 

Segundo Diehl, Cordeiro e Laranjeira (2011) quando se fala em abuso de 

drogas, associa-se a algo ilícito, excluindo qualquer prática clinica, porém alguns 

estudos tem mostrado que uma grande parte dos medicamentos psicotrópicos como 

os benzodiazepínicos e as anfetaminas, são manuseados de maneira errada e 

abusiva, obtidos de maneira lícita, ou seja, com uma prescrição médica, o que nos 

transmite que ocorre um possível “abuso terapêutico”. Estudos feitos com idosos, 

faixa etária que mais utiliza a classe dos benzodiazepínicos, apontaram que alguns 

desses pacientes acabam recomendando a familiares e amigos próximos o uso 

dessas medicações, chegando até mesmo a compartilhar seus comprimidos.  

Em consequência disto, surge a importância do profissional farmacêutico em 

orientar, ajudar e acompanhar os pacientes na correta administração dos 

medicamentos. Tanto os farmacêuticos, como também os médicos são 

indispensáveis para que haja um uso racional de medicamentos. O uso racional 

prevê que os fármacos serão prescritos nos casos em que haja uma necessidade 

real da administração, na dose correta e pelo tempo adequado para cada paciente 

individualmente. A relação profissional- paciente é imensamente importante, a 

demonstração de preocupação e interesse pelo paciente, assim como o 
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acompanhamento e a orientação fazem com que o mesmo tenha um aumento na 

adesão do tratamento (SANTOS, TORRIANI, BARROS, 2013). 

A profissão farmacêutica tem passado por grandes mudanças, anteriormente 

a farmácia assim como o farmacêutico tinha o papel apenas de comprar, armazenar 

e fornecer os medicamentos, não colocando em prática á assistência farmacêutica. 

Os farmacêuticos já não se limitam apenas em estarem presentes fisicamente nas 

farmácias, os pacientes de hoje questionam sobre suas medicações, seus efeitos 

adversos, quais drogam utilizam e para o que são indicadas. É necessário entender 

que dispensar um medicamento, no contexto de assistência farmacêutica é bem 

mais complexo do que simplesmente entregar ou vendê-lo ao paciente (PACHÊCO, 

MARIZ, 2006). 

Em relação á psiquiatria a utilização de psicofármacos vem tendo um 

aumento nas últimas décadas, esse crescimento tem sido consequência em ao 

aumento dos diagnósticos de transtornos mentais na população, surgimento de 

novos psicofármacos no mercado farmacêutico e as novas mudanças na indicação 

terapêutica dos psicofármacos já presentes (RODRIGUES, FACCHINI, LIMA, 2006). 

No âmbito da saúde mental a atenção farmacêutica por muito tempo foi 

entendida somente em guardar, controlar e entregar os medicamentos psicotrópicos 

aos pacientes. Referiam-se ao farmacêutico, como “aquele que tem a chave do 

armário com medicações de riscos” ao qual cabia o dever de solicitar as notificações 

de receitas que esclareceria o consumo dessas medicações. Neste campo da saúde 

mental cabe ao farmacêutico dar a devida orientação para os usuários e seus 

familiares, sobre o papel do medicamento assumindo junto com o médico o 

compromisso de obter sucesso no tratamento assim como uma boa resposta ao 

mesmo (PACHÊCO, MARIZ, 2006). 

Portanto, essa posição adotada pelo farmacêutico pode ser mal entendida 

pelos outros profissionais da área, em especial pelo médico. Precisa-se deixar 

esclarecido de que o farmacêutico não tem a intenção de invadir ou modificar as 

orientações dos psiquiatras, porém como obtêm conhecimentos a respeito de 

medicamentos, ele pode colaborar com o tratamento, fornecendo informações 

seguras sobre os fármacos utilizados, assim como seus efeitos desejáveis ou 

adversos, além de vários outros aspectos que são necessários para otimizar a 

terapêutica (PACHÊCO, MARIZ, 2006). 
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Em uma farmácia o responsável por qualquer atividade referente à 

dispensação dos medicamentos é o farmacêutico, e é fundamental que ele esteja 

alerta em relação à prescrição, para que o paciente siga corretamente as instruções 

e orientações do seu tratamento (DEBASTIANI, COQUEIRO, 2017). Cabe ao 

profissional farmacêutico a conferência de todas as receitas de controle especial, e 

se estão de acordo com as normas exigidas. Em 12 de maio de 1998 foi criada a 

portaria n° 344 que contem todas as informações sobre a dispensação de todas as 

substâncias e medicamentos que são sujeitos a controle especial. 

Segundo a portaria n°344/98 da Anvisa (BRASIL, 1998) define como 

notificação de receita o documento padronizado destinado à prescrição de 

medicamentos. Receita A: entorpecentes (receita de cor amarela), B: psicotrópicos 

(cor azul) e C: retinóides de uso sistêmico e imunossupressores (cor branca). As 

notificações de receita A e B devem somente ser prescritas por profissionais 

devidamente inscritos no Conselho Regional de Medicina, no Conselho Regional de 

Medicina Veterinária ou no Conselho Regional de Odontologia, já as medicações 

referentes a receita C, é exclusivamente prescritas somente por profissionais 

inscritos no conselho Regional de Medicina. A notificação de receita é personalizada 

e intransferível, devendo conter somente uma substância de cada lista “A1” e “A2” 

(entorpecentes), e “A3”, “B1” E “B2” (psicotrópicas), “C2” (retinóides de uso 

sistêmico) e “C3” (imunossupressoras). 

Em relação ao formulário da Receita de Controle especial a portaria n°344/98, 

exige que as receitas devem estar preenchidas em duas vias, manuscrita, 

datilografada ou informatizadas, apresentado obrigatoriamente em cada uma das 

vias os dizeres: primeira via, retenção da farmácia ou drogaria e na segunda via 

orientação ao paciente. A receita de controle especial deve ser escrita de forma 

legível e não poderá conter nenhuma rasura, a farmácia só poderá dispensar as 

medicações se todos os itens estiverem corretamente preenchidos. Essas receitas 

tem validade de trinta dias contados a partir da data de sua emissão para 

medicamentos da lista C1 e C5 (BRASIL, 1998). 

A receita médica é um documento em que representa por escrito uma ordem 

médica, dando condições para o paciente obter o medicamento necessário e 

servindo para relembra-lo das instruções para o seu tratamento. Ela representa de 

maneira escrita a vontade de quem a prescreve, é considerada um documento legal 

e deve obedecer a legislação específica (ANDRADE, ANDRADE, SANTOS, 2004). 
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Devido ao alto consumo dos medicamentos controlados houve uma 

necessidade de controlar e monitorar as vendas dessas medicações. Com isso 

surge o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC), 

esse sistema monitora as movimentações de entrada e saída de medicamentos 

comercializados em farmácias e drogarias privadas do país, principalmente 

controlando os medicamentos sujeitos à portaria n°344/98, como psicotrópicos, 

entorpecentes e os antimicrobianos. Anteriormente os registros eram feitos 

manuscritos ficando restritos apenas para o estabelecimento comercial, agora por se 

tratar de um sistema eletrônico a transmissão dos dados é feito diretamente para a 

Anvisa (ANVISA, 2012). Com esse sistema ficou muito mais fácil de controlar os 

medicamentos sujeitos a controle especial, evitando assim qualquer tipo de 

negligência em relação a essas medicações, lembrando que são fármacos que 

devem ser muito bem administrados para que haja uma boa resposta terapêutica 

para o paciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio do estudo realizado, constatou-se a necessidade de esclarecer 

sobre os riscos e efeitos causados pelo uso indiscriminado dos medicamentos 

psicotrópicos na vida e na saúde de seus usuários. Pode-se verificar que o estilo da 

vida atual da população tem levado a um aumento significante nas prescrições 

dessas medicações. 

Durante a realização do trabalho foram relatadas as classes dos 

medicamentos psicotrópicos e para que fins são utilizados, foi possível concluir que 

essas medicações possuem ação terapêutica  em diversas patologias, servindo para 

o tratamento de várias doenças e não ficando restrita apenas a uma, utilizam-se 

desde para o tratamento da depressão até como anticonvulsivantes, entretanto 

atualmente costumam ser bastante empregues para o tratamento de doenças 

mentais.  

      Em relação ao uso indevido dessas medicações, teve-se relatado o 

grande aumento da dependência causada pelas classes de psicotrópicos em seus 

pacientes. Compreendeu-se um risco muito alto em relação ao uso incorreto dessas 

medicações, pois são capazes de causarem efeitos prazerosos aos usuários, 

levando-os ao aumento da dose, trazendo a dependência como consequência aos 

mesmos.  

Com base no que foi apresentado ao decorrer do trabalho, fica claro a 

importância do profissional farmacêutico na devida orientação dos pacientes em 

relação ao uso correto dos psicotrópicos, a fim de evitar todos os problemas 

narrados anteriormente a respeito do mau uso das medicações, tornando-se notório 

a responsabilidade do profissional em conhecer os tipos de receitas e suas 

especificações para inibir incidentes que possam colocar em risco o paciente usuário 

dos medicamentos e até mesmo o próprio profissional farmacêutico. 

Diante do exposto, conclui-se que os medicamentos psicotrópicos são 

fármacos empregues para diversas patologias, porém se usados adequadamente 

terão sua eficácia terapêutica garantida. Caso haja erro na administração do mesmo, 

ou uso abusivo e indiscriminado dessas medicações podem causar efeitos que vão 

desde a dependência até em casos mais graves incidindo na morte. Por meio disto 

os objetivos propostos a este trabalho foram alcançados, sendo possível 
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compreender os riscos e efeitos causados pelo uso indevido desses fármacos, 

assim como o seu uso e o papel do farmacêutico na sua dispensação.  
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