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Resumo 

Introdução: com a reforma psiquiátrica e a implantação de uma rede de atenção 

psicossocial (RAPS) articularam-se pontos de atenção à saúde no território para 

pessoas com sofrimento ou transtornos mentais, com objetivo principal de promover 

aumento de autonomia e cidadania. Entretanto, há ainda, diversas dificuldades na 

gestão e efetivação dessa rede, como a grande demanda da AB nos CAPS, o que 

gera consequentemente um cuidado fragmentado focado na prescrição 

medicamentosa. A equipe interdisciplinar tem importante papel no cuidado com 

pessoas com sofrimento por transtorno de pânico, entre os profissionais destaca-se 

o farmacêutico na orientação da utilização de psicofármacos.  Objetivos: investigar 

a percepção de pessoas com transtorno de pânico (TP) quanto seu tratamento em 

saúde, bem como sua compreensão sobre o cuidado prestado pela equipe 

interdisciplinar do CAPS. Método: trata-se de um estudo qualitativo, transversal e 

retrospectivo, realizado de agosto de 2016 a fevereiro de 2018, com oito usuários 

adultos diagnosticados com TP de um CAPS do município de Santos - SP. Foram 

realizadas entrevistas em profundidade, semidirigidas com um roteiro temático. Os 

discursos foram categorizados por meio da Análise de Conteúdo temática segundo 

Bardin (2011). Resultados e discussão: identificou-se que as pessoas 

diagnosticadas com TP são muitas vezes encaminhadas para o CAPS sem ao 

menos uma tentativa de tratamento, e essa demanda não prioritária encontra no 

equipamento o tratamento baseado apenas em medicamentos. Os entrevistados 

afirmaram não ter conhecimento sobre diversos aspectos do seu tratamento, apenas 

uma pessoa fazia outro tipo de acompanhamento interdisciplinar no CAPS, os 

demais somente médico. Para os entrevistados o profissional farmacêutico é 

somente um dispensador de medicamentos. Considerações finais: efetivar os 

espaços da RAPS para oferecer um cuidado singular ainda é um desafio. Cabe 

também ao profissional farmacêutico viabilizar esse processo na AB através do 

apoio matricial, que poderá ser efetivado como produto técnico da dissertação por 

meio da estratégia GAM em uma UBS do território, que além de fomentar o cuidado 

compartilhado, institui espaços de educação permanente e efetiva esse profissional  

como educador em saúde tanto para profissionais da AB quanto para a comunidade.  

Palavras-chave: saúde mental; medicalização; equipe interdisciplinar de saúde. 
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Abstract 

 

Introduction: psychiatric reform and the implementation of a psychosocial care 

network (RAPS) articulated points of health care in the territory for people with 

mental suffering or disorders, with the main objective of promoting increased 

autonomy and citizenship. However, there are also several difficulties in the 

management and actualization of this network, such as the large demand of common 

mental disorders being treated at the CAPS, which consequently generates a 

fragmented care focused on prescription drugs. The interdisciplinary staff has an 

important role in the care of people diagnosed with panic disorder (PD); among the 

professionals, the pharmacist stands out in the orientation, specially on the use of 

psychotropics. Objectives: To investigate the perception of people with panic 

disorder regarding their health treatment, as well as their understanding of the care 

provided by the interdisciplinary CAPS staff. Method: This is a qualitative, cross-

sectional and retrospective study, carried out from August 2016 to February 2018, 

with eight adult users of a psychosocial care center (CAPS) in the city of Santos - SP 

who had been diagnosed with PD. In-depth, semi-guided interviews were conducted 

with a thematic script. The discourses were categorized through the Thematic 

Content Analysis according to Bardin (2011). Results and discussion: It was 

identified that people diagnosed with PD are often referred to the CAPS without not 

even one attempt of treatment, and this non-prioritary demand finds at the CAPS a 

treatment based only on medications. Respondents stated that they did not know 

about several aspects of their treatment, only one person did another type of 

interdisciplinary follow-up at the CAPS, the others were only in medical follow-ups. 

For those interviewed, the pharmacist is just a dispenser of medicines. Final 

considerations: carrying out RAPS spaces to offer singular and integral care is still a 

challenge. It is also up to the pharmacist to make this process feasible in primary 

care (AB) through the matrix support, which can be used as a technical product of 

the dissertation through an autonomous medication management group in a basic 

health unit of the territory, which in addition to fostering shared care, establishes 

permanent education spaces and implements this professional as a health educator 

for both AB professionals and the community. 

 Keywords: mental health; medicalization; interdisciplinary health team. 
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Apresentação 

 

Farmacêutica, formada em 2012, tive por experiência estagiar na saúde 

pública dos municípios de São Vicente, Praia Grande e Santos. Essa experiência me 

motivou a querer fazer parte desse universo complexo, na busca de fazer alguma 

diferença, principalmente quando se pensa no cuidado relacionado ao uso 

consciente dos medicamentos. 

 Ao ingressar na Prefeitura Municipal de Santos, iniciei meu trabalho no CAPS 

Centro. Vivenciei na prática a constituição da lógica interdisciplinar deste serviço no 

cuidado e senti toda a dificuldade histórica da inserção do profissional farmacêutico 

na equipe de saúde. Comumente se tem a visão que o profissional farmacêutico é 

estritamente tecnicista, suas habilidades humanistas ainda estão em processo de 

reconhecimento. Fui buscar conhecimento em especializações, aperfeiçoamento e 

cursos ligados à saúde, saúde mental, política de álcool e outras drogas entre outros 

temas, a fim de ter subsídio mínimo para compor esta equipe. E a melhor surpresa 

que me motivou - e ainda me motiva - a desenvolver cada vez mais o senso crítico e 

o saber compartilhado foi esta equipe que me acolheu e me ensinou, e ainda me 

ensina caminhos para reflexões diárias. 

 A política de Saúde Mental propõe diversos conceitos que permeiam os 

CAPS, palavras como desospitalização, protagonismo, autonomia, acesso, direitos, 

entre outras que estão ligadas ao processo de trabalho nesse ambiente. E na 

farmácia, distante, se observa toda essa dinâmica no efetivo processo de trabalho – 

não que se queira estar distante, mas parece às vezes um local fora do contexto do 

ambiente CAPS – por estar sempre em locais afastados da clínica. O que nos leva a 

um questionamento: como dissociar um serviço que disponibiliza uma ferramenta 

tão essencial para a saúde mental, que é o medicamento? Tal questionamento nos 

coloca diante do sentido e do lugar da medicação no cuidado em saúde mental e, 

nessa mesma linha, qual seria o papel do farmacêutico nesse contexto.  

Utilizando-se dessas linhas de raciocínio, a experiência mostra que 

frequentemente na farmácia a pessoa se sente à vontade para falar sobre queixas, 

principalmente quando diz respeito aos efeitos colaterais dos medicamentos, uso 



 

 

xix 

 

abusivo ou esporádico/intermitente das medicações. Diante disto, cabe ao 

profissional farmacêutico intervir pela saúde das pessoas com a equipe 

multiprofissional. Com este trabalho gostaria de repensar formas de visualização da 

importância da presença do profissional farmacêutico na equipe técnica dos serviços 

de saúde mental, entendendo que suas habilidades vão além de uma simples 

dispensação de medicamentos, e que essa visão deve ser alcançada para além da 

equipe interdisciplinar de saúde, ela deve abranger os principais interessados no 

cuidado, nesse caso, as pessoas cuidadas. Sendo assim pretende-se tratar a 

questão do uso do medicamento como um elemento importante no tratamento dos 

transtornos mentais, mas certamente não o único, e o profissional farmacêutico 

capaz de exceder a prática clínica, pensando na integralidade do cuidado, hábil para 

discussões sobre saúde coletiva. 

Além de vislumbrar a valorização do profissional farmacêutico, outro 

paradigma a ser quebrado é o acesso das pessoas à informação que, muitas vezes 

não são claras o suficiente para tornar a pessoa cogestora dos seus cuidados em 

saúde, entendendo e fazendo-a entender que as demais esferas da sua vida têm 

grande interferência para o processo dinâmico saúde-doença. Nesse contexto, a 

medicação surge como a maior oferta do serviço de saúde, sendo observada na 

prática a desinformação das pessoas quanto ao diagnóstico, função dos 

medicamentos e tempo de tratamento. Cotidianamente o farmacêutico escuta falas 

como “Não posso ficar sem tomar!”, “Vou tomar remédio para sempre!” “O remédio 

não está fazendo efeito, precisa aumentar mais”. São frases corriqueiras que 

perpassam o tratamento das pessoas que frequentam os serviços de saúde mental 

e soam como um desafio aos ouvidos deste profissional, no sentido de como fazer 

com que o medicamento não seja para estas pessoas o único alicerce no 

enfrentamento dos sofrimentos cotidianos.  

Um aspecto que se destaca no trabalho em uma farmácia, gerando 

preocupação para o profissional farmacêutico, é a cronificação do uso dos 

medicamentos, para quando o caso não requer tratamento de longa duração, 

principalmente para os benzodiazepínicos. E o que gera mais angústia a este 

profissional é quando são pessoas jovens com queixas passíveis de outros 

tratamentos não farmacológicos.  Nesses casos, cabem questionamentos sobre a 
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qualidade das informações prestadas as pessoas, que devem ser além do 

protocolar, com clareza suficiente para mobilizar a pessoa para que entenda que o 

medicamento é uma ferramenta do tratamento e não é capaz de cessar todo o 

sofrimento como se fosse uma fórmula mágica.   

Sendo assim, reconhece-se que há muitos desafios a serem concretizados no 

trabalho em saúde mental, porém acredita-se que o acesso a informação 

impulsionará o protagonismo e a autonomia tão almejada para estas pessoas, 

pensando no acesso não somente com a disponibilização de medicamentos, e sim 

proporcionando informações necessárias para o uso consciente deles. A importância 

de efetivar esses processos levou-me ao Mestrado Profissional, a fim de pesquisar a 

percepção das pessoas quanto ao seu tratamento medicamentoso e o cuidado 

prestado pela equipe de saúde, promovendo subsídios para rediscussão das 

práticas em saúde mental. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Da reforma psiquiátrica à Rede de Atenção Psicossocial: o cuidado 

aos Transtornos Mentais Comuns (TMCs) 

  

A partir do ano de 1970, influenciada pela psiquiatria italiana e movimentos de 

reforma na assistência psiquiátrica na Europa e nos Estados Unidos, ocorriam no 

Brasil algumas iniciativas promovidas por intelectuais e trabalhadores da área da 

saúde mental e posteriormente por outros segmentos da sociedade incentivando a 

reforma psiquiátrica no Brasil (Kinoshita, 1996; Braga-Campos, 2000).  

Esse processo deu início ao modelo que vemos hoje e visou resgatar, através 

do trabalho multidisciplinar, os direitos de cidadania e autonomia das pessoas em 

acompanhamento nos serviços de saúde mental (Ronchetti, 2017). Esse processo 

buscava uma nova política de saúde efetivamente democrática, que fosse para além 

do processo de desospitalizar, pois propunha mudanças nas relações entre as 

pessoas e as instituições, contemplando o acesso à moradia, educação, trabalho, 

locomoção, considerando não a cura de uma doença, mas sim a promoção de 

saúde e convívio social (Braga-Campos, 2000; Gonzaga, 2013).  

Tal reforma foi um processo político e social complexo, que ocorreu em pleno 

regime da ditadura militar, marcada por impasses, tensões, conflitos e desafios. Por 

outro lado, foi composta de atores, instituições e forças de diferentes origens, 

compreendendo um conjunto de transformações de práticas, saberes, valores 

culturais e sociais (Braga-Campos, 2000; Correia e Gondim, 2014).  

Com essa proposta que visava o tratamento de desordens psiquiátricas para    

além dos hospitais tradicionais em regime fechado, foram surgindo novos serviços 

de saúde mental (Wanderley et al., 2013). Passou-se a discutir a 

desinstitucionalização como a desconstrução das práticas psiquiátricas e uma forma 

de produzir cidadania (Gonzaga, 2013). 

Para efetivar essa proposta surgiram os Centros de Atenção Psicossocial. O 

CAPS Prof. Luiz da Rocha Cerqueira, conhecido como CAPS Itapeva, foi o primeiro 

CAPS do Brasil e está localizado no município de São Paulo. Em seguida foram 

aparecendo outras experiências, como as de Santos, através dos Núcleos de Apoio 
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Psicossocial – NAPS - e em Belo Horizonte, através de Centros de Referência em 

Saúde Mental (Kinoshita, 1996; Delgado, 2014).  

Os CAPS são unidades locais e regionais que oferecem atendimento diário a 

pessoas que apresentam sofrimento psíquico, permitindo que estas pessoas 

permaneçam junto aos familiares e à comunidade, apoiando iniciativas de autonomia 

e bom convívio social. Essa é uma proposta de cuidado aliada a outras formas de 

acolhimento que é operacionalizada por uma equipe multidisciplinar que visa tornar 

as pessoas com sofrimento mental protagonistas de sua vida (Correia e Gondim, 

2014). 

A Política Nacional de Saúde Mental é subsidiada por diversas legislações 

que garantem a integralidade do cuidado e a reinserção social das pessoas com 

sofrimento psíquico. Entre elas, cabe ressaltar a Lei 10.216/2001 que foi um marco 

para estas garantias (Brasil, 2001).    

Outra garantia que fortalece a reinserção social de pessoas com sofrimento 

psíquico, para que tenham uma atenção integral em uma rede de cuidados é a 

Portaria GM/MS 3088/2011 que institui a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). 

Esta portaria foi revogada pela Portaria de Consolidação n° 3 de 28 de setembro de 

2017, mas manteve o conteúdo principal contido na Portaria 3088/2011 (Ministério 

da Saúde, 2011 e 2017a).   

Ambas as Portarias instituem a RAPS cuja finalidade é a criação, ampliação e 

articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento psíquico ou 

transtornos mentais, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de 

crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). As 

principais diretrizes da RAPS são a territorialização, aumento de autonomia e da 

cidadania, redução de danos, serviços em rede, ações intersetoriais, educação 

permanente e desenvolvimento do cuidado pautado pela construção de um Projeto 

Terapêutico Singular (Ministério da Saúde, 2017a).  

De acordo com os documentos citados, a RAPS é constituída por diversos 

componentes, são eles: 

I - Atenção Básica em saúde, formada pelos seguintes pontos de atenção 

a) Unidade Básica de Saúde (UBS) 

b) Núcleo de Apoio a Saúde da família (NASF) 

c) Consultório na Rua 
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d) Apoio aos serviços do componente Atenção Residencial de Caráter 

Transitório 

e) Centros de Convivência 

II - Atenção psicossocial estratégica 

a) Centros de Atenção Psicossocial, nas modalidades I, II e III 

III - Atenção de urgência e emergência 

a) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 

b) Sala de Estabilização 

c) Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e portas hospitalares de 

atenção à urgência/pronto socorro (P.S.), UBS 

IV - Atenção residencial de caráter transitório 

a) Unidade de Acolhimento 

b) Serviços de Atenção em Regime Residencial 

V - Atenção hospitalar 

a) Enfermaria especializada em Hospital Geral 

b) Serviço Hospitalar de Referência para Atenção às pessoas com sofrimento 

ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool 

e outras drogas 

VI - Estratégias de desinstitucionalização 

a) Serviços Residenciais Terapêuticos 

b) Programa De Volta para Casa 

VII – Estratégias de Reabilitação psicossocial 

a) Iniciativas de geração de trabalho e renda 

b) Empreendimentos solidários e cooperativas sociais.  

 

A Portaria nº 3588 de 21 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de 

Consolidação nº 3, apresenta a inserção de alguns pontos de atenção que 

retroagem as conquistas da reforma psiquiátrica no Brasil, podendo-se citar como 

exemplo o fato de colocar como um ponto de cuidado na atenção hospitalar o 

Hospital Psiquiátrico Especializado e o Hospital dia, sem explicar conceitos e 

diretrizes para cada tipo de atenção (Ministério da Saúde, 2017b).  

A Política Nacional de Saúde Mental relaciona a Atenção Básica (AB) como 

imprescindível para o cuidado na atenção psicossocial, além de fomentar a 
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necessidade do trabalho em rede para pensar no cuidado voltado para as 

necessidades individuais e sociais das pessoas com sofrimento psíquico (MS, 2016). 

A AB tem a responsabilidade de desenvolver ações de promoção de saúde 

mental, prevenção e cuidado dos transtornos mentais, ações de redução de danos e 

cuidado para pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 

outras drogas, compartilhadas, sempre que necessário, com os demais pontos da 

rede (Ministério da Saúde, 2017a). Desta forma, AB tem importante função no 

cuidado às pessoas que apresentam os Transtornos Mentais Comuns (TMCs), 

devido a proximidade com as famílias e a comunidade (Luz et al., 2014).  

Os TMCs são considerados transtornos de menor gravidade associados a 

problemas psicossociais que, em geral, referem queixas físicas sem nenhuma 

doença específica (Chiaverini, 2011). São considerados TMCs, segundo ao Guia 

prático de matriciamento em saúde mental, publicado em 2011 pelo Ministério da 

Saúde (MS), pessoas com diagnóstico de diversas Depressões e Transtornos 

Ansiosos (TAs), como o transtorno do pânico (TP). Sendo assim, o MS aponta que 

os TMCs podem e devem ter o cuidado oferecido na AB. 

Para os casos refratários à terapêutica inicial, ou em dúvida quanto ao 

diagnóstico, os profissionais da UBS podem se beneficiar de interconsulta ou 

seguimento complementar com profissional do NASF ou do CAPS no apoio matricial 

(Chiaverini, 2011). Casos que referem suspeitas de transtorno de humor severo 

associado ou na presença de sintomas psicóticos indicam a necessidade de 

avaliação especializada, para estes casos há indicação de encaminhamento para o 

CAPS (SUS, 2015). 

Os CAPS, então, deveriam ser reservados para casos considerados mais 

graves, principalmente quando houver comorbidades como transtornos psicóticos 

e/ou abuso de substâncias. Para efetivar o cuidado em rede é importante que outros 

componentes da RAPS estejam familiarizados com o cuidado a pessoas com 

sofrimento psíquico, como a AB e setores de emergências como UPA, SAMU e PS. 

A pessoa que têm TP, por exemplo, busca diversas vezes o setor de emergência 

pela alta prevalência de sintomas físicos referidos, sendo necessário nestes 

ambientes que se faça o diagnóstico diferencial da dor torácica atípica, descartando 

outras doenças. Ao final do atendimento, os setores de emergência devem orientar a 

pessoas a buscar o diagnóstico e acompanhamento adequado na AB (SUS, 2015). 
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Apesar dos avanços evidenciados em nível local e nacional, ainda existem 

muitos desafios e impasses na gestão e implantação da RAPS como um todo. Entre 

os desafios, Correia e Gondim (2014) citam a alocação dos recursos financeiros e 

humanos, o aumento considerável da demanda em saúde mental, fragilidade em 

termos de abrangência, acessibilidade, diversificação das ações, qualificação do 

cuidado e da formação profissional. Para contextualizar, faz-se necessário 

apresentar os principais elementos da RAPS sobre o município e equipamento onde 

a pesquisa foi realizada, nos quais é possível observar os mesmos „nós‟ críticos 

citados pelos autores. 

 

1.2 A saúde mental do município de Santos: contextualizando o 

equipamento CAPS Centro 

 

 O estudo foi realizado em um CAPS da região central do município de 

Santos/SP. O município de Santos é o mais importante da Região Metropolitana da 

Baixada Santista, está localizado no litoral paulista a 72 km da capital. Tem como 

área total aproximadamente de 271 Km² e em média 419.400 habitantes segundo o 

último censo realizado. Dentre as principais atividades econômicas realizadas na 

cidade temos o turismo, principalmente pelas diversas praias, e o porto que é 

considerado o maior e mais importante porto do Brasil (IBGE, 2010). 

O Plano Municipal de Habitação da cidade de Santos descreve que as áreas 

que reúnem uma população com maior renda concentram-se na região da Orla da 

praia e a população de baixa renda concentram-se na Zona Noroeste, Morros e 

Centro (Santos, 2014). O serviço de saúde envolvido neste estudo está inserido na 

região central, onde é possível observar grande vulnerabilidade social, moradias em 

formas de cortiços, tráfico de drogas, drogadição, moradores de rua e trabalhadoras 

do sexo.  

O município foi um dos primeiros a implantar uma rede de atenção à saúde 

mental substitutiva aos manicômios, trazendo à cidade o reconhecimento 

internacional sobre a temática. Havia no município desde a década de 50, a Casa de 

Saúde Anchieta que era um hospital psiquiátrico particular que funcionava 

conveniado com o estado e que, em 1989, sofreu uma intervenção. O hospital era 
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popularmente conhecido como “a casa dos horrores”. Ele tinha em seu histórico 

diversas denúncias de violência física e moral, confinamento, eletrochoque, 

superlotação e falta de recursos humanos para o cuidado dos internos (Kinoshita, 

1996).   

A intervenção foi iniciada dentro do hospital, onde foi proibido qualquer tipo de 

violência aos internos, inclusive o eletrochoque, que era utilizado na unidade como 

forma de punição aos desobedientes e não como uma terapêutica. Em um processo 

de grupalidade foi se conquistando a reconstrução da identidade e da cidadania para 

essas pessoas. Foi a partir desse momento que se iniciou a inserção social, pois as 

alas foram divididas por território, a fim de que os profissionais pudessem buscar 

recursos na comunidade para integrar essas pessoas (Kinoshita, 1996). 

 Impulsionada pelo movimento de reforma psiquiátrica que acontecia na 

época, somado às denúncias, em 1989 a Casa de Saúde Anchieta sofreu uma 

intervenção municipal e foi finalmente fechada, pela então prefeita Telma de Souza, 

pelo secretário de Saúde David Capistrano Filho e representantes da plenária dos 

trabalhadores de saúde mental. O fechamento do hospital não tinha como interesse 

somente adequações técnicas e sim a recuperação da cidadania dessas pessoas e 

ainda a substituição do modelo manicomial pelo assistencial (Kinoshita, 1996; 

Amarante, 1998; Koda e Fernandes, 2007; Campos et al., 2012; Gonzaga, 2013; 

Ronchetti, 2017).  

Com esse movimento de territorialização e fechamento do hospital ocorreu o 

surgimento de novos serviços: os NAPS. Nesse novo modelo, a “internação” é 

utilizada como um recurso de tratamento e não como o tratamento em si (Kinoshita, 

1996). Os cinco antigos NAPS, hoje denominados CAPS todos de modalidade III, 

com suas especificidades e atendimento 24 horas, referência para o cuidado de 

adultos, fazem o atendimento por territorialização. Além disso, há no município 

também um CAPS referência para pessoas com problemas com álcool e outras 

drogas para o cuidado de adulto e outro para o público infanto/juvenil com a mesma 

demanda, além de três CAPS referência para o cuidado de infantes. O CAPS 

Centro, antes denominado Núcleo de Atenção Psicossocial II – NAPS II –  por ser o 

segundo criado após a intervenção do Hospital Anchieta teve seu funcionamento 

iniciado em 17 de setembro de 1990 e está situado na região central. 



7 

 

    

 

A prática diária dos trabalhadores de um CAPS III, é baseada na Portaria nº 

854/2012 (MS, 2012) e envolve ações como: 

 

i) Acolhimento inicial; 

ii) Acolhimento noturno e diurno de pessoas em sofrimento psíquico no CAPS;  

iii) Atendimento individual e grupal; 

iv) Atendimento familiar; 

v) Atendimento domiciliar para pessoas em sofrimento psíquico e/ou familiar;  

vi) Ações de articulação de redes intra e inter setoriais;  

vii) Fortalecimento do protagonismo de usuários e seus familiares; 

viii) Práticas corporais; 

ix) Práticas expressivas e comunicativas; 

x) Atenção às situações de crise; 

xi) Matriciamento de equipes da atenção básica;  

xii) Ações de reabilitação psicossocial; 

xiii) Promoção de contratualidade. 

 

 No CAPS Centro todas as ações previstas nessa portaria são feitas por todos 

os profissionais que fazem atendimento no CAPS, eles são nomeados de técnicos. 

As pessoas que procuram o CAPS por demanda espontânea ou encaminhamento 

passam pelo acolhimento inicial, no qual o técnico plantonista acolhe e dá escuta e 

orientações sobre o seguimento do tratamento em saúde proposto. O seguimento 

pode ser no CAPS para os Transtornos Mentais Graves e Persistentes (TMGPs) ou 

qualquer demanda observada pelo profissional que necessite intervenção 

psiquiátrica, ou na AB para os casos TMCs. 

 O MS classifica os TMGPs quando há perda significativa de funcionalidade 

social por um período ou para o resto da vida, ou seja, são quadros persistentes, 

como é o exemplo de Transtornos Psicóticos, Transtornos Afetivos Graves, 

Transtornos do Espectro Impulsivo-compulsivo e Transtorno da Personalidade, 

sendo esses a demanda prioritária dos CAPS, de acordo com a Portaria de 

Consolidação n°3 que também revogou a Portaria MS/GM 336 de 2002, que definia 

e estabelecia as diretrizes para o funcionamento dos CAPS  (MS, 2002 e 2017a; 

Chiaverini, 2011). 
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O técnico que faz esse acolhimento inicial, para os casos que seguirão seu 

tratamento no CAPS, se torna a referência técnica da pessoa. O termo referência 

técnica é atribuído ao profissional que é capaz de coordenar o PTS e articular o 

cuidado da pessoa com ela, com a equipe e com seus familiares ou com qualquer 

ambiente que necessite de ações de articulação em redes intra e inter setoriais, 

promovendo autonomia e protagonismo do sujeito em questão. O técnico de 

referência pode ser também o profissional com o qual a pessoa em 

acompanhamento tem mais vínculo (MS, 2013a; Gonzaga, 2013).  

O PTS é definido como um movimento de coprodução e de cogestão do 

processo terapêutico de indivíduos e coletivos, em situação de vulnerabilidade. Sua 

operacionalização envolve momentos de coprodução de problematização e de 

projeto, de cogestão e avaliação desse projeto que envolve o diagnóstico da 

situação, a definição de metas, a divisão de tarefas e a reavaliação (Chiaverini, 

2011; MS, 2013a). Segundo Lancetti (2015, p. 122), o PTS é  

um organizador do cuidado que inclui a família, a biografia, o 
território geográfico que a pessoa habita, os recursos desse território 
e o território existencial do usuário e seu contexto. 

 

Quando a equipe interdisciplinar elabora um PTS para uma pessoa do 

serviço, cria-se uma espécie de acordo entre esta pessoa e a equipe de saúde 

(geralmente representado por uma referência técnica), sugestionando que as 

quebras dos combinados não devem ser fomentadas de forma que se promova a 

contratualidade. Todavia, a reavaliação do PTS deve ser sistemática e em parceria, 

criando novos combinados em um processo educativo que torne possível a pessoa 

tomar a decisão de aderir ao construído, como comenta Sampaio (2007). 

Essa decisão de aderir ao combinado reflete na autonomia da pessoa em 

tratamento, não no sentido de independência, pois o movimento da Reforma 

Psiquiátrica pensa em autonomia no sentido de estar em relação com o outro, que 

entre diversos aspectos inclui-se o tratamento em saúde mental. A cogestão neste 

contexto é a gestão compartilhada, ou seja, tomar decisões em conjunto, o 

profissional da saúde e as pessoas em acompanhamento, tornando-as 

corresponsáveis e protagonistas do tratamento que seguem (Onocko-Campos et al., 
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2014). Acredita-se que o PTS que é construído em conjunto, respeitando os 

saberes, que foca no real e não no ideal, é mais possível de ser realizado (MS, 

2013a).  

A atenção no CAPS Centro pode ocorrer com propostas e frequências 

diferentes, dependendo da necessidade de cada pessoa, permanecendo em 

Hospitalidade Dia – frequentando diariamente a unidade –, Acolhimento Integral – 

recebendo cuidados 24 horas – ou em nível ambulatorial – vindo às consultas 

médicas a cada três meses. Além do atendimento médico, há diversas atividades 

exercidas pelos técnicos da unidade que demandam atendimentos com as pessoas 

que fazem acompanhamento no CAPS, entre elas temos oficinas, convivência com 

as pessoas em Hospitalidade Dia, apoio matricial, preceptoria de estagiários e 

residentes, atendimentos individuais e grupais para as pessoas atendidas e seus 

familiares, acolhimento inicial, tarefas administrativas, visitas domiciliares e 

articulações em rede.  

Parece haver clareza sobre a necessidade de um trabalho integrado na oferta 

de ações de cuidado às pessoas com sofrimento psíquico. Assim, o fluxo de trabalho 

no CAPS tende a privilegiar a comunicação, discussão, decisão conjunta, 

elaboração do PTS, reuniões e ações que favoreçam a interação e compreensão 

compartilhada, tanto entre profissionais como com as pessoas atendidas. 

Observando os fluxos e estratégias utiliza-se o termo equipe interdisciplinar para 

definir a equipe do CAPS Centro, baseando-se nas definições de Furtado (2007). 

  

A multidisciplinaridade é caracterizada pela justaposição de várias 
disciplinas em torno de um mesmo tema ou problema, sem o 
estabelecimento de relações entre os profissionais representantes de 
cada área no plano técnico ou científico. As várias disciplinas são 
colocadas lado a lado, carecendo de iniciativas entre si e de 
organização institucional que estimule e garanta o trânsito entre elas. 
(...) A interdisciplinaridade representa o grau mais avançado de 
relação entre disciplinas, se considerarmos o critério de real 
entrosamento entre elas. Nesse caso, seriam estabelecidas relações 
menos verticais entre diferentes disciplinas, que passariam, também, 
a compartilhar uma mesma plataforma de trabalho, operando sob 
conceitos em comum e esforçando-se para decodificar o seu jargão 
para os novos colegas. Deve-se perceber que, aqui, não há simples 
justaposição ou complementaridade entre os elementos disciplinares, 
mas uma nova combinação de elementos internos e o 
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estabelecimento de canais de trocas entre os campos em torno de 
uma tarefa a ser desempenhada conjuntamente. Espera-se que daí 
surjam novos conhecimentos e posturas dos pesquisadores 
envolvidos. (Furtado, 2007, p. 241-242)  

 
 
 

Ao vivenciar diariamente as reuniões, é possível observar a coletividade nas 

tomadas de decisões e nos processos de trabalho propostos pelos membros da 

equipe, atribuindo à nomenclatura interdisciplinar ao invés de multidisciplinar, ainda 

evidenciado pelas fortes relações entre esses membros da equipe de saúde na 

complementação de saberes para uma ação em conjunto. A equipe interdisciplinar 

se reúne diariamente para a passagem de plantão da equipe da manhã para a 

equipe da tarde, na qual são relatados os principais acontecimentos na unidade e 

designado ao plantonista do dia a continuidade dos processos de cuidado iniciados 

no período da manhã, seja com as pessoas que estão acolhidas, seja com alguma 

demanda de pessoas em hospitalidade diária ou ambulatoriais. Semanalmente, são 

feitas reuniões com toda equipe que trabalha no CAPS para discussão de casos 

clínicos e dos processos de trabalho. É um desafio reunir toda equipe para um 

momento de reflexão coletiva, ainda mais legitimar esse espaço para o farmacêutico 

que, em função do papel de dispensação de medicamentos, fica vinculado ao 

espaço físico da farmácia. 

Os medicamentos psicotrópicos são dispensados apenas nas farmácias das 

unidades especializadas do município, por esse motivo há grande quantidade de 

pessoas que fazem seu acompanhamento em saúde fora do CAPS, mas necessitam 

retirar seus medicamentos psicotrópicos nas farmácias dos CAPS, gerando uma alta 

demanda para dispensação de medicamentos. Essa demanda dificulta a inserção do 

profissional farmacêutico, tanto na equipe interdisciplinar, quanto nos processos de 

cuidado individual ou grupal às pessoas que frequentam o CAPS. Isso ocorre por ser 

o farmacêutico o único profissional responsável pela dispensação de medicamentos 

e quando há outras atividades no serviço que implique o fechamento da farmácia, há 

diversas reclamações, principalmente das pessoas que não fazem 

acompanhamento no CAPS. Entende-se que para estas pessoas, que tem que se 

deslocar do serviço onde realiza o atendimento médico na busca da retirada da 

medicação, há uma grande frustração quando a farmácia está fechada, já que neste 
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caso é essencialmente esse o cuidado em saúde que estas pessoas estão 

procurando nesta unidade. 

 Mesmo com esse contexto atual, há um grande esforço individual para que 

se efetivem os espaços nos quais o profissional farmacêutico pode e deve participar, 

como é o caso de reuniões da equipe interdisciplinar para discussão de casos, 

inclusão na comissão municipal de padronização de medicamentos, processos de 

educação permanente e reuniões de apoio matricial. Além disso, existe hoje uma 

aproximação coletiva entre os sete farmacêuticos da saúde mental do município de 

Santos, na busca de padronizar os processos e efetivar direitos, de forma que o 

profissional farmacêutico consiga ser visto como um educador em saúde e não 

apenas como um dispensador de medicamentos.  

Esse processo vem sendo efetivado através do apoio de uma farmacêutica do 

município com grande experiência em saúde mental, na interface entre profissionais 

e gestão, garantidos os direitos e deveres da atuação profissional. Neste sentido, há 

também um esforço coletivo para garantir adequações à Portaria 344/98 e suas 

atualizações, bem como demais legislações que permeiam o âmbito profissional 

relacionados a estrutura física e documental das farmácias dos CAPS do município. 

Apesar do acolhimento da equipe com o farmacêutico na unidade de estudo, 

observam-se diversos fatores que ainda dificultam a inserção do profissional 

farmacêutico nas equipes de saúde que serão discutidos a seguir. 

 

1.3 O desafio da inserção do farmacêutico na equipe interdisciplinar no 

campo da saúde mental e o lugar da educação em saúde 

 

Apesar de recente, a Portaria de Consolidação n°03/2017 tem seu texto 

pautado na Portaria MS 336/2002, regulamentando os CAPS e descrevendo a 

equipe mínima para atendimento de 40 a 60 pessoas por dia em um CAPS tipo III, 

como é o caso da unidade pesquisada. A composição da equipe, portanto, se dá 

pelos seguintes profissionais: dois médicos psiquiatras; um enfermeiro com 

formação em saúde mental; cinco profissionais de nível superior considerando as 

formações de psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, 
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pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico; oito profissionais 

de nível médio técnico, e/ou auxiliar de enfermagem, administrativo ou artesão (MS, 

2002 e 2017). Como pode-se observar o profissional farmacêutico não é colocado 

como essencial para a composição da equipe mínima de um CAPS.  

Atualmente, a equipe do CAPS Centro é composta por 29 funcionários no 

total que se dividem em diversos turnos de trabalho (manhã, tarde, noite e finais de 

semana), sendo eles: três médicos, três psicólogas, um terapeuta ocupacional, duas 

assistentes sociais, duas enfermeiras, 14 técnicos de enfermagem, uma 

farmacêutica, um chefe de sessão, um chefe e um auxiliar administrativo. Também 

são trabalhadores da unidade os auxiliares de limpeza e um copeiro.  

Comparando a composição da equipe do CAPS Centro à preconizada na 

Portaria como equipe mínima é possível observar que há uma redução de 

profissionais que compõe o serviço supracitado. Cabe ressaltar, ainda, que essa 

Portaria também preconiza que os CAPS devem dar assistência quanto ao 

atendimento individual medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros 

(MS, 2002). É possível colocar o farmacêutico como “outro profissional necessário 

ao projeto terapêutico”, porém será que o profissional é visto como necessário? Na 

situação de não ser garantido como parte da equipe mínima, muitas vezes o 

profissional farmacêutico pode ser então considerado como atrelado a condição de 

dispensador de medicamentos somente, reiterando o desafio da inserção desse 

profissional na equipe interdisciplinar dos CAPS.  

A Portaria de número 615, de 15 de abril de 2013 dispõe sobre o incentivo 

financeiro de investimento para construção de um CAPS, foi ratificada em 2015 e 

passou a incluir pelo menos uma farmácia como um dos ambientes que compõe um 

CAPS (MS, 2013b e 2015).   

Sendo a farmácia, conforme essa última Portaria, um ambiente que compõe 

um CAPS, a presença do profissional farmacêutico é obrigatória durante todo o 

período de funcionamento como enfatiza a Lei 13.021/2014 (Brasil, 2014). Essa 

obrigatoriedade já estava descrita na Lei 5991/1973, porém com definições não tão 

claras que davam margens para interpretações errôneas utilizadas por diversos 

estabelecimentos e/ou municípios para não se adequarem a ela (Brasil, 1973). 
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Na mais recente Portaria 3588/2017 que inclui como componente da Atenção 

Psicossocial uma Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde 

Mental, o profissional farmacêutico também não está contemplado na equipe (MS, 

2017b).   

Outra exclusão da profissão no âmbito da saúde mental é a portaria do MS 

número 854 de 2012, que altera e cria novos procedimentos para os CAPS. Os 

procedimentos são todas as ações realizadas pelos técnicos com pessoas 

acompanhadas no serviço, sendo possível contabilizar essas ações em forma de 

produção. Essa portaria não inclui o profissional farmacêutico na Classificação 

Brasileira de Ocupação (CBO) e no RAAS (Registro das Ações Ambulatoriais de 

Saúde), ou seja, não é possível que este profissional preencha e valide 

procedimentos, nem mesmo a dispensação de medicamentos.  

O RAAS se operacionaliza através de um formulário próprio de registro e 

validação das ações realizadas pelo CAPS. Quanto essa questão, a Coordenação 

Nacional de Saúde Mental, nesta mesma portaria, reconhece e informa que ainda 

não foi possível permitir a participação de todos os membros da equipe para a 

validação das ações, pois além do profissional farmacêutico, os profissionais de 

educação física e nutrição têm a mesma dificuldade (MS, 2012).  

Diante dessas informações, surge o importante questionamento de como é 

possível não considerar um profissional que além de indispensável para a farmácia 

pode contribuir com aspectos técnicos a equipe interdisciplinar, sendo a farmácia um 

ambiente obrigatório para o funcionamento de um CAPS e reconhecendo o 

medicamento como um instrumento crucial nos tratamentos em saúde mental? No 

entanto, é possível observar pela cronologia do aparato legal consultado que há um 

avanço no reconhecimento da profissão, porém ainda não é suficiente para que o 

profissional ocupe seu lugar na equipe interdisciplinar. 

O farmacêutico é, tradicionalmente, um agente de saúde, que anteriormente 

ao século XX fazia preparações de fórmulas e orientações exclusivas às pessoas 

que buscavam cuidados. Com o crescimento da indústria farmacêutica e das 

farmácias comerciais, houve mudança no foco das atividades, perdendo o 

farmacêutico a autonomia no desenvolvimento dessas atividades específicas 

(Sampaio, 2007). 



14 

 

    

 

A tradicional formação tecnicista do profissional farmacêutico foi retomada e 

vem sendo transformada desde a década de 1980, com a mobilização dos 

estudantes para ser aprovado um novo perfil profissional com destaque no papel 

social. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 propôs a substituição dos 

currículos pelas Diretrizes Curriculares dos Cursos, o que levou as instituições de 

ensino superior a repensar os princípios e diretrizes que orientam seus cursos. A 

resolução CNE/CES 2 de 2002 (Conselho Nacional de Educação/Câmara de 

Educação Superior) instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 

Farmácia, as quais definem um perfil multiprofissional e multidisciplinar, conforme os 

preceitos do SUS. Espera-se que o profissional receba formação generalista, 

humanista, crítica e reflexiva, tendo como atribuições principais a prevenção de 

doenças, a promoção, a proteção e a recuperação da saúde humana (Sampaio, 

2007). 

O farmacêutico tenta recuperar essa vinculo histórico através das informações 

prestadas sobre medicamentos às pessoas acompanhadas nos serviços de saúde, 

que são iniciadas na consulta médica e tem continuidade na farmácia, onde a 

pessoa deve ser esclarecida e orientada a respeito dos itens da prescrição médica, 

dose, posologia, cuidados especiais na reconstituição e/ou acondicionamento, 

possíveis interações, efeitos adversos (Luz et al., 2014). Este aconselhamento, no 

ato da dispensação, dá oportunidade da criação do primeiro vínculo assistencial do 

farmacêutico com a pessoa atendida.  

As mudanças curriculares pretendem promover subsídios à formação para 

temas ligados às questões sociais, sanitárias farmacêuticas, incluindo a prática da 

atenção. O farmacêutico tem de ser capaz de lidar com o atual sistema de atenção à 

saúde, que embora teorize de outra forma, na prática ainda inclui a delegação de 

atividades burocráticas e de gerenciamento em detrimento de sua atuação de 

cuidado junto às pessoas em sofrimento. 

Segundo a OMS, cabe ao profissional farmacêutico atuar em defesa da saúde 

de pessoas em sofrimento, promover o uso consciente dos produtos farmacêuticos, 

bem como participar da promoção e educação sanitária, o que envolve, entre outros 

aspectos, o processo educativo das pessoas acerca dos riscos da automedicação, 

da interrupção e da troca da medicação prescrita e da necessidade da receita 

médica (Sampaio, 2007). 
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O papel do farmacêutico na equipe interdisciplinar é, portanto, eclético. Inclui 

reuniões com as equipes, grupos de educação em saúde, atividades comunitárias, 

visita domiciliar, acolhimento conjunto com outros profissionais de saúde, 

atendimento familiar ou individual, apoio matricial, análise de prontuários, além de 

trabalhos conjuntos com terapeutas ocupacionais e psicólogos, de modo a propiciar 

trocas de informações sobre os cuidados em saúde, além de promover uma 

farmacoterapia exitosa. Alguns temas podem ser facilmente abordados pelo 

farmacêutico na saúde mental, como a correta utilização das diferentes formas 

farmacêuticas, justificativas para uso do medicamento por determinado tempo, 

esclarecimentos sobre possíveis reações adversas e interações medicamentosas, 

questões relativas à automedicação, uso de fitoterápicos e questões relacionadas ao 

acesso e uso abusivo de medicamentos (Correia e Gondim, 2014). 

O conceito brasileiro sobre atenção farmacêutica destaca-se ao considerar a 

promoção da saúde, incluindo a educação em saúde, como componente da atuação 

profissional, o que constitui um diferencial marcante em relação às definições 

usadas em outros países. Assim, é definida a atenção farmacêutica como um 

modelo de prática farmacêutica, desenvolvida no contexto da assistência 

farmacêutica. Esse modelo compreende atitudes, valores éticos, comportamentos, 

habilidades, compromissos e corresponsabilidades na prevenção de doenças, 

promoção e recuperação da saúde, de forma integrada à equipe de saúde. Acredita-

se que a interação direta do farmacêutico com a pessoa em cuidado, visando uma 

farmacoterapia consciente e a obtenção de resultados definidos e mensuráveis, 

possa contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Esta interação 

também deve envolver as concepções das pessoas, respeitando as suas 

especificidades biopsicossociais sob a ótica da integralidade das ações de saúde 

(Sampaio, 2007).  

A OMS pontua que o foco da educação em saúde está voltado para a 

população e para a ação, cujos objetivos são encorajar as pessoas a adotarem e 

manterem padrões de vida sadios, usarem de forma cuidadosa os serviços de saúde 

colocados à sua disposição e tomarem suas próprias decisões, tanto individual como 

coletivamente, visando melhorar suas condições de saúde e as condições do meio 

ambiente. Neste contexto, a educação em saúde é um processo que possibilita 
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implantar ações capazes de ultrapassar os limites das informações relativas a uma 

determinada prescrição (Sampaio, 2007). 

Correia e Gondim (2014) ressaltam que há um anseio da população atendida 

nos CAPS e em serviços da AB por atividades de orientação e informação sobre o 

uso correto de medicamentos, incidindo aí o papel do farmacêutico. Evidentemente, 

o papel de orientar a pessoa e desenvolver ações educativas sobre medicamentos 

não são atividades exclusivas do farmacêutico, ao contrário, devem estar 

relacionadas às atribuições de todos os profissionais da equipe de saúde. No 

entanto, a própria natureza da formação do farmacêutico, somada à função de 

dispensar medicamentos, dá a este profissional qualificação e oportunidade de estar 

com a pessoa antes que seja iniciado o seu tratamento medicamentoso, 

oportunizando sua participação do processo educativo no que diz respeito aos riscos 

da automedicação, da interrupção, da troca dos medicamentos intercambiáveis e a 

importância da receita médica para a aquisição dos mesmos.  

Diante da medicalização da sociedade moderna e das consequências dessa 

prática, o farmacêutico desempenha o papel de facilitador para a pessoa em 

sofrimento e sua família, promovendo seu empoderamento em relação à terapêutica 

medicamentosa (Correia e Gondim, 2014). Dentro de suas atribuições, o 

farmacêutico é o profissional capacitado para orientar, instruir e educar a pessoa em 

sofrimento sobre todos os aspectos relacionados ao medicamento, possuindo, 

assim, importante atuação no SUS (Sampaio, 2007). 

Sendo assim, o papel do farmacêutico como educador em saúde vai além da 

questão medicamentosa e permite atuar em defesa da saúde das pessoas através 

da prevenção de doenças, a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, 

contribuindo para obtenção e divulgação de informações necessárias, bem como a 

educação permanente da equipe de saúde, pensando na qualidade de vida das 

pessoas em sofrimento (Sampaio, 2007). 

 

1.4 Caracterização do objeto de estudo: o atendimento de pessoas 

diagnosticadas com   transtorno do pânico (TP) 

 



17 

 

    

 

Órgãos internacionais, como a OMS (Organização Mundial da Saúde) e o 

INCB (Internacional Narcotics Control Board), têm alertado sobre o uso 

indiscriminado e o controle insuficiente de medicamentos psicotrópicos nos países 

em desenvolvimento. Assim, a prescrição e uso abusivo desses medicamentos 

ainda configura uma realidade que precisa ser modificada nos serviços de saúde 

(Luz et al., 2014).  A regulamentação para a prescrição, compra e dispensação 

desse tipo medicamento no Brasil é feita pela Portaria do MS 344/98 e também suas 

atualizações (ANVISA, 1998).  

O uso indiscriminado e demasiado de medicamentos psicotrópicos implica na 

saúde das pessoas. No Brasil, medicamentos em geral são responsáveis por 28% 

dos casos de intoxicação humana e por 6,6% do total de admissões hospitalares, 

sendo que quando se trata de internação de idosos por problemas relacionados à 

medicação, esse número aumenta para 30% (Castro et al., 2013). 

Dentre a classe de psicotrópicos, a prescrição de benzodiazepínicos (BZDs) é 

expressiva, necessitando de atenção direcionada a pessoa que faz uso desse tipo 

de medicação, sendo isso evidenciado em diversos estudos (MS, 2010; Baldissera 

et al., 2010; Luz et al., 2014; Rocha e Werlang, 2013; Wanderley et al., 2013; Moura, 

2014) e corroborado pela observação na prática farmacêutica, tornando-se portanto 

uma questão relevante e de interesse da presente pesquisa.  

As principais formas de cuidados para uma pessoa que têm TP e as 

consequências da utilização dos medicamentos a longo prazo serão melhor 

abordadas nos próximos capítulos, mas o que chama atenção na prática é que 

pessoas com TAs são medicadas com BZDs desde o primeiro dia de atendimento e 

a prescrição se mantém por longo prazo na maioria dos casos. O preocupante dessa 

prática é tornar a pessoa dependente de um medicamento que pode acarretar 

efeitos maléficos importantes a longo prazo. Outra observação importante é o fato 

desses medicamentos serem prescritos para pessoas jovens que não tem acesso a 

tratamentos complementares ou alternativos e que, na teoria, não necessitariam da 

utilização deste tipo de medicamento, ainda mais de forma contínua. Assim, o 

crescente o consumo de BZDs requer do farmacêutico um trabalho comprometido e 

dedicado junto às pessoas que utilizam este tipo de medicamento, com informações 

direcionadas a elas e suas famílias, pois é perceptível a carência de informações e 

cuidados assistenciais (Correia e Gondim, 2014). 
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 Nos centros urbanos os TAs são os principais problemas de saúde da 

população, destacando-se o transtorno de pânico (TP), cujo o sofrimento, a 

incapacidade, a sobrecarga e os custos para os serviços de saúde são incalculáveis, 

porém com tratamento adequado, esse transtorno tem um bom prognóstico com 

grande chance de recuperação (Ito, 1998). 

 A grande demanda de TMCs, acompanhado da redução de número de 

profissionais nos serviços de saúde, dificultam uma melhor assistência às pessoas 

com TMGPs nos CAPS, e o contrário também. O fechamento do antigo ambulatório 

de saúde mental no município foi o principal responsável por essa grande demanda 

de TMCs nos CAPS. Entretanto, a partir da consolidação da RAPS, nota-se um 

esforço para que esta demanda de TMCs, como preconiza o MS, seja acompanhada 

e tenha um cuidado compartilhado com a atenção primária no processo de 

matriciamento. 

Este último, é uma das principais estratégias que efetiva o cuidado dos TMCs 

na AB. O matriciamento é definido, então, como uma estratégia de educação 

permanente e de cuidado em rede, sendo que O Guia prático de matriciamento, 

publicado pelo MS em 2011, caracteriza-o da seguinte forma:  

 

matriciamento ou apoio matricial é um novo modo de produzir saúde 

em   que duas ou mais equipes, num processo de construção 

compartilhada, criam uma proposta de intervenção pedagógico-

terapêutica. (Chiaverini, 2011, p.13)  

 

O CAPS Centro, unidade estudada, dividiu por técnicos a responsabilidade de 

apoiar as unidades básicas do seu território, tornando-os uma referência da unidade 

básica na corresponsabilização pelos casos em comum nas discussões dos PTSs. 

Com essa divisão é possível observar que há unidades e profissionais diferenciados 

que fomentam a importância deste processo no cuidado das pessoas com TMCs, 

porém, infelizmente, o contrário também é uma realidade. Apesar das diretrizes do 

MS, um nó crítico que se observa no município é a falta de critérios diagnósticos que 

direcione o cuidado para cada equipamento, dando aos profissionais de cada 

unidade sua própria interpretação, muitas vezes distorcendo demandas como ocorre 

em relação aos TAs.  
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 Eric Cassell, um médico americano que discorre sobre medicina de família, 

propôs uma lógica multidimensional e sistêmica para o entendimento das pessoas 

em sofrimento, que quebra o dualismo corpo e mente, possibilitando efetivar o 

cuidado do processo saúde-doença. Para ele, o sofrimento é visto como a vivência 

da ameaça de ruptura da identidade da pessoa, considerando que a identidade de 

toda pessoa é composta por diversos aspectos complexos à vida humana que se 

interligam e se complementam como esferas. Desta forma, o sofrimento pode 

ocorrer se uma pessoa é privada de alguma, ou de muitas dessas esferas, ao 

ignorar isso o profissional de saúde pode deixar de abordar uma importante causa 

de sofrimento (MS, 2013a). A doença não é a pessoa, ela é neste contexto uma das 

esferas desta complexidade e não pode ser abordada como única no processo de 

cuidado, já que há no ser humano diversas potencialidades e esferas que estão indo 

bem na vida de cada um. O antigo “paciente” deu lugar para o “usuário” do serviço e 

hoje a “pessoa” é vista como um todo em toda sua complexidade. Considerando 

essas afirmações, nesta pesquisa foram escolhidos os termos “pessoa, sofrimento e 

cuidado” para se referir aos tradicionalmente conhecidos como pacientes no campo 

da saúde.  

Em contrapartida ao exposto, faz se necessário apresentar o conceito 

biomédico do TP, com o intuito de explicitar os processos que envolvem o cuidado à 

pessoa diagnosticada com TP, sem, contudo, considerar a pessoa que apresenta TP 

a partir de um modelo reducionista.   

 

1.5 O diagnóstico de transtorno de pânico (TP) sob o ponto de vista 

biomédico 

 

Uma referência tradicional no campo biomédico para o diagnóstico é a 

Classificação Internacional de Doenças em sua décima edição (CID-10), que fornece 

códigos relativos à classificação de doenças e de uma grande variedade de sinais, 

sintomas, aspectos anormais, queixas, circunstâncias sociais e causas externas 

para ferimentos ou doenças (OMS, 2008).   

Na CID-10 podemos encontrar a classificação dos Transtornos de Ansiedade 

por subtipos: Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), Transtorno do Pânico (TP), 
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Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) e Fobia Social.  Cabe ressaltar que a 

ansiedade é uma emoção normal e indispensável ao desempenho adequado do 

corpo humano em situação de ameaça, sendo considerada parte da reação de “luta 

e fuga”.  Existe, porém, muitas situações que esta reação é mal adaptada 

provocando sofrimento e podendo se constituir como um transtorno psiquiátrico 

(Oliveira e Lima, 2002; MS, 2010). 

 Outras condições patológicas, como a depressão, podem tornar a 

diferenciação dos TAs um tanto dificultosos e, portanto, recomenda-se que o 

processo diagnóstico contenha informações relevantes, tais como história pessoal, 

uso de medicações, características individuais culturais e outras que possam gerar 

considerações, em cuidados posteriores (SUS, 2015). 

A descrição na CID-10 do TP (código F41.0) – ansiedade paroxística 

episódica – apresenta como característica essencial ataques recorrentes de uma 

ansiedade grave, chamados ataques de pânico, que não ocorrem exclusivamente 

numa situação ou circunstâncias determinadas, ou seja, são imprevisíveis. Como em 

outros TAs, os sintomas essenciais compreendem a ocorrência brutal de palpitação 

e dores torácicas, sensações de asfixia, tonturas, despersonalização (sensação de 

estar separado do corpo) e desrealização (sentimentos de irrealidade). Existe 

frequentemente, além dos sintomas já citados, um medo secundário de morrer, de 

perder o autocontrole ou de ficar louco (OMS, 2008; SUS, 2015).  

Para se propor uma hipótese diagnóstica de TP é necessário que haja o 

relato de pelo menos quatro dos treze sintomas relacionados no Quadro 1 (abaixo), 

além de ataques inesperados precedidos por pelo menos um mês de preocupação, 

uma intensa preocupação com supostas consequências de um novo ataque, como o 

medo de morrer, por exemplo, levando a pessoa acometida a um estado de 

ansiedade crônico. Como critério de exclusão, os ataques não podem ser explicados 

pelo uso de substâncias psicoativas, por uma condição médica geral ou uma por 

uma condição psicológica específica (Oliveira e Lima, 2002).  

Outro aspecto relevante no diagnóstico dessa doença são os sintomas e 

comportamentos associados consequentes aos ataques, cujas mudanças 

comportamentais prejudicam a vida da pessoa (Oliveira e Lima, 2002). Um exemplo 

que se pode citar é a „evitação fóbica‟, na qual as pessoas que tendem a temer um 
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novo ataque adotam o comportamento de evitar alguns locais, transporte público e 

situações que acreditam que possam desencadear uma nova crise. 

 

 

Quadro 1 – Sintomas físicos e psicológicos relacionados ao Transtorno de pânico 

 

Sintomas físicos Sintomas psicológicos 

Palpitações Medo secundário de morrer ou  

Dores torácicas Medo de ficar louco 

Ondas de calor ou calafrios Desrealização (sentimentos de 

irrealidade) ou 

Tonturas Despersonalização (sensação de estar 

separado do corpo) 

Sudorese Sufocação 

Tremores Sensações de asfixia 

Náuseas ou cólicas abdominais Parestesia (sensação desagradável na 

pele) 

Fonte: SUS, 2015  

 

Essa fobia à lugares abertos e públicos, ou estar cercado de muitas pessoas, 

correlacionada ao TP, chama-se agorafobia. Em geral a pessoa enfrenta melhor 

estas situações quando está acompanhada por alguém. A agorafobia, em maior ou 

menor grau e por tempo variável, está presente em até dois terços dos casos de TP. 

Quando grave, pode ser bem limitante e ter um prognóstico desfavorável (SUS, 

2015).  

A intensidade dos sintomas relatados pelas pessoas que têm TP condiz com 

a sensação de morte ou enfarto. Por esse motivo, essas pessoas vão 

frequentemente em busca dos prontos-socorros, hospitais e clínicas cardiológicas, 

pois acreditam veementemente que têm um problema físico e não psiquiátrico ou 

psicológico. Essa busca de diagnóstico gera alto custo para o sistema de saúde, 

gastos quase sempre desnecessários, pois produz diversas consultas e exames 

para que a pessoa tenha certeza de que não tem nenhum problema cardíaco (OMS, 

2008; Oliveira e Lima, 2002; ABP, 2008; Salum et al., 2009; SUS, 2015).  
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No entanto, a manifestação central do TP é o ataque de pânico que se 

caracteriza por um conjunto de manifestações de ansiedade com início súbito, 

marcadas por sintomas físicos e com duração limitada de tempo, que duram 

geralmente entre cinco e trinta minutos, com o máximo dos sintomas sentidos em 

dez minutos (ABP, 2008; Oliveira e Lima, 2002). Assim, o ataque de pânico é um 

terror inesperado que inclui pensamentos catastróficos, com crença iminente de 

perda de controle, morte ou insanidade associado aos sintomas físicos (Oliveira e 

Lima, 2002). Um ataque de pânico não constitui necessariamente um TP e o 

tratamento adequado de um ataque pode prevenir o desenvolvimento do TP. O 

tratamento precoce é essencial para reduzir as consequências físicas e sociais, 

sendo que a falta de tratamento geralmente leva à cronificação. A frequência dos 

ataques pode variar muito, sendo comum a ocorrência de ao menos um ataque 

noturno (Ito, 1998; SUS, 2015). 

Outras doenças psiquiátricas podem desencadear um ataque de pânico como 

a Agorafobia, Transtorno de Estresse Pós-traumático (TEPT) e o TAG, por exemplo. 

Dessa forma, ataques de pânico isolados, ou ataques no curso de outros transtornos 

psiquiátricos, são mais comuns do que o TP. Assim sendo, quando os ataques 

ocorrem no curso de outros transtornos psiquiátricos, costumam ser desencadeados 

por situações estressantes ou por circunstâncias em que a pessoa se veja perplexa 

e insegura em relação a certezas e as referências que tinham, logo, esses ataques 

são respostas de algum estímulo específico, diferentemente do que ocorre com a 

pessoa com TP cujos ataques, que em geral, acontecem em um momento em que a 

pessoa não os espera e não está se sentido mal. Ou seja, os ataques no TP não 

ocorrem, como regra, imediatamente na sequência de um incômodo, de uma 

preocupação intensa, ou de uma desavença com outras pessoas, por exemplo 

(SUS, 2015). 

Nos serviços de saúde, há diversos relatos de pessoas que dizem 

informalmente “ter pânico”, sendo uma expressão utilizada como sinônimo de 

angústia, preocupação e de medo. Diante disto, a coleta de dados da descrição da 

crise é à base da anamnese e do diagnóstico. Tal processo é uma tarefa complexa 

pois depende de um diagnóstico diferencial que esteja para além das concepções de 

senso comum, sem prescindir do relato da pessoa em cuidado como importante 

norteador do processo (SUS, 2015). 
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Muitas condições clínicas podem causar sintomas semelhantes a ataques de 

pânico como hipotensão postural, hipoglicemia, arritmias, isquemia cerebral, doença 

coronariana, tireotoxicose, entre outros. A história e o exame físico são suficientes 

para excluir muitas destas condições. Em casos selecionados podem ser solicitados 

exames focados na exclusão de causas orgânicas específicas como avaliação do 

TSH (hormônio tireoestimulante), ECG (eletrocardiograma) e glicemia, mas não é 

recomendável realizar testes de rotina em pessoas com histórico de TP e sem 

sintomas indicativos de outros distúrbios específicos, já que a utilização desses 

recursos para esses casos seria desnecessária. Deve-se descartar a possibilidade 

de doença arterial coronariana especialmente se ocorreu abuso de drogas, como 

cocaína ou de crack (SUS, 2015). 

É possível diagnosticar e diferenciar o TP dos demais TAs pelos sintomas 

descritos pelas pessoas. Uma das maiores características do quadro é a natureza 

física dos sintomas, as pessoas descrevem o transtorno referindo-se a sintomas 

ligados ao coração, pulmão e trato gastrintestinal, acompanhado de sintomas cujos 

substratos são orgânicos, como ocorre com a sensibilidade sentida ao dióxido de 

carbono (CO2) e ao lactato (Oliveira e Lima, 2002; ABP, 2008; OMS, 2008; Salum et 

al., 2009; SUS, 2015).  

As alterações dos níveis de CO2 no Sistema Nervoso Central (SNC) podem 

ser consideradas responsáveis pelo desencadeamento dos ataques de pânico. Um 

fato que corrobora com essa informação é que os ataques noturnos ocorrem 

especialmente quando a pessoa está em sono profundo, período no qual as taxas 

de CO2 estão aumentadas no SNC. Isso aliado ao fato do sistema serotoninérgico 

ser relacionado com a função respiratória, e a diminuição da Serotonina (5HT) traz 

uma hiperventilação (Matos et al., 2013). Tais teorias explicam também a lógica do 

sucesso no tratamento medicamentoso com os inibidores seletivos de recaptação de 

serotonina (ISRS). Além disso, é comum a pessoa com TP ter depressão como 

comorbidade, tornando os ISRSs medicamentos de primeira escolha para o TP por 

tratarem as duas condições simultaneamente (Oliveira e Lima, 2002).   

Considerando a importância desse quadro, alguns estudos abordaram a 

prevalência do TP. O National Comorbidity Survey Replication realizou um estudo 

representativo de avaliação de prevalência de doenças e distúrbios mentais dos 

EUA, envolvendo uma amostra representativa da população no país, estimou que 
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23% dessa população preencheu critérios para ao menos um ataque de pânico 

isolado ao longo da vida. A prevalência do TP nesse estudo chegou a 6% e a 

incidência apenas 1% no último ano. No Brasil, apesar de não se ter dados 

representativos, um estudo realizado na cidade de São Paulo encontrou uma 

prevalência de 1,6 % para o TP ao longo da vida e incidência também de 1% ao ano 

(Salum et al., 2009). 

Oliveira e Lima (2002) afirmam que no Brasil 10% da população já relatou um 

episódio de ataque de pânico em algum momento de sua vida, sendo que essas 

situações isoladamente não caracterizam um quadro psicopatológico, considerando-

se algo dentro da normalidade. Quanto ao TP propriamente dito, acredita-se que 

afeta 2% da população, porém menos de um terço destes recebem tratamento. 

Apesar de os dados não parecem inicialmente alarmantes, são pessoas que 

provavelmente terão sua vida social e econômica afetadas e uma potencial 

cronificação do uso de medicamentos psicotrópicos caso não sejam bem orientados. 

Os mesmos autores, referem que metade das pessoas que têm TP relatam ter 

pensamentos suicidas e que de 20 a 40% das pessoas realizaram uma tentativa. 

Nesse estudo, não houve relação entre tentativa de suicídio e quadros de 

depressão, embora seja possível salientar, a partir dessa pesquisa, que as taxas 

sobre risco de suicídio são comparáveis a pessoas com depressão maior (Oliveira e 

Lima, 2002).  

Diante de tantos sintomas, um aspecto que se torna relevante para o sucesso 

do tratamento para pessoas com TP é a concepção sobre o manejo das crises de 

pânico. Quanto a isso, o trabalho de Castro et al. (2013) identificou que a anamnese 

detalhada, o exame clínico e as orientações educativas não são associadas ao tipo 

de atendimento que muitas pessoas afirmam receber nos serviços de saúde. Essas 

pessoas manifestam sua insatisfação com a ausência de esclarecimentos sobre o 

seu problema de saúde ou sobre suas queixas e que esses são fatores que 

prejudicam o tratamento. Além disso, ressaltam que o medicamento é a centralidade 

do tratamento e com isso, a maioria das pessoas acredita que o tratamento se 

resume a relatar sintomas e o médico identificar o medicamento mais adequado 

para queixa. Porém são diversos os tratamentos possíveis para pessoas com TP e 

serão comentados os principais abaixo. 
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1.6 Tratamento para pessoas com Transtorno de Pânico (TP) 

 

O objetivo principal do tratamento para as pessoas que têm TP é reduzir a 

intensidade, a frequência e a duração dos ataques de pânico, bem como reduzir o 

comportamento de evitação a lugares, limitar a dependência excessiva de 

segurança e melhorar a capacidade funcional dos indivíduos. A psicoterapia em 

muitos casos de TP se mostra eficaz, porém para os casos em que as crises são 

muito intensas ou por tempo prolongado o uso de psicofármacos é indispensável 

(Salum et al., 2009). Há diversas técnicas e métodos que podem ser utilizados como 

complementares ou alternativos para o tratamento de uma pessoa com TP, neste 

trabalho serão abordados os principais. 

O tratamento medicamentoso para o TP ocorre através dos antidepressivos, 

sejam os tricíclicos (ATC), como amitriptilina e clomipramina, ou Inibidores Seletivos 

de Receptação de Serotonina (ISRS), como os cloridratos de sertralina, fluoxetina e 

a paroxetina. O tratamento deve ser feito em monoterapia por um período mínimo de 

dois anos, após o ponto de resposta ao tratamento, para garantir a redução dos 

sintomas e proteger contra recidivas (SUS, 2015). Embora o TP possa remitir seis 

meses após o início do tratamento, a taxa de recidiva é mais elevada quando há 

interrupção do uso do medicamento neste período, mesmo em pessoas que 

apresentam resolução total dos sintomas. Quando a pessoa não apresenta mais 

sintomas entre seis e doze meses, pode-se fazer a tentativa da retirada do 

antidepressivo (Oliveira e Lima, 2002), recomendando-se para isto deve-se um 

esquema de redução lenta e gradual, com monitoramento frequente da resposta 

(SUS, 2015).  

O uso de BZDs é controverso, sendo que as diretrizes internacionais (Baldwin 

et al. 2005; Bandelow et al 2008) recomendam o uso para casos refratários, como 

adjuvante em pessoas sem história de dependência, com uso nas primeiras 

semanas concomitante com um ISRS, na vigência de sintomas incapacitantes que 

exijam controle rápido (Salum et al., 2009; ABP, 2013).  

Os BZDs são classificados como medicamentos ansiolíticos – fármacos que 

tem capacidade de atuar na ansiedade –, hipnóticos e sedativos (Castro et al., 

2013). São representantes dessa classe neste estudo: clonazepam, diazepam e 
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nitrazepam. O principal benefício dos BZDs é o alivio rápido da ansiedade e dos 

ataques de pânico, sendo largamente utilizado como complementar aos 

antidepressivos. O efeito esperado dos antidepressivos da classe dos ISRS é tardio, 

logo o uso de BZDs concomitante nesse primeiro momento se torna benéfico, pois 

além de bloquear os efeitos colaterais referentes aos ISRS, como a inquietação, 

ajuda a controlar também a exacerbação dos ataques de pânico (Oliveira e Lima, 

2002). 

O Formulário Terapêutico Nacional (FTN) (MS, 2010) é uma fonte oficial 

brasileira que contém informações sobre uso, posologia, efeitos adversos, 

contraindicações e precauções dos medicamentos essenciais à maioria da 

população. Além desse documento, diversos ensaios clínicos estabeleceram a 

efetividade dos BZDs no tratamento de insônia e ansiedade (Wanderley et al., 2010; 

MS ,2010; Baldissera et al., 2010; Rocha e Werlang, 2013; Luz et al., 2014; Moura, 

2014). 

Os BZDs constituem o tratamento farmacológico utilizado para diversas 

queixas, sendo também utilizados como anticonvulsivantes, para o tratamento da 

ansiedade severa, espasmos musculares, Síndrome de Abstinência Alcoólica, 

cocaína e de outras drogas psicotrópicas. É eficaz também como coadjuvantes na 

farmacoterapia de diversos transtornos psiquiátricos, como transtornos psicóticos, do 

sono, depressão, mania e como adjuvante no tratamento da esquizofrenia (MS, 

2010; Firmino et al., 2011; Moura, 2014; ABP, 2013; Correia e Gondim, 2014). A 

Associação Brasileira de Psiquiatria em uma publicação em 2013, destaca que os 

BZDs podem produzir tolerância e dependência, portanto sua prescrição deve ser 

bastante criteriosa e acompanhada, não sendo recomendado o uso prolongado, 

devido a problemas potenciais (Luz et al., 2014).  

A utilização de BZDs por pequeno período de tempo está associada, ainda, à 

cuidadosa descontinuação do uso do mesmo. Quando se fizer necessário, os BZDs 

devem ser utilizados por quatro semanas, depois das quais se deve reduzir a dose e 

descontinuar gradativamente (ABP, 2008; Salum et al., 2009).  A técnica 

amplamente reconhecida como a mais efetiva é a retirada gradual da medicação, 

pois mesmo doses terapêuticas podem levar à dependência.  Alguns médicos 

preferem reduzir um quarto da dose por semana, outros negociam com a pessoa um 

prazo para fim do tratamento. Os 50% iniciais da retirada são mais fáceis e 
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plausíveis de serem concluídos nas primeiras duas semanas (Mangini Junior, 2013; 

ABP, 2013). Para a maioria das pessoas, a redução gradual é o melhor método de 

retirada e deve ser feita por minimamente dois meses, podendo durar até seis 

meses (Oliveira e Lima, 2002; ABP, 2013).  

 Os BZDs são utilizados em monoterapia somente em ataques de pânico 

atendidos nos setores de emergência, como em PS, UPA e SAMU, quando não 

responsivos a medidas comportamentais (SUS, 2015). Castro et al. (2013) ressaltam 

que é possível utilizar essa classe medicamentosa em longo prazo para o TP ou 

agorafobia, apesar do risco da dependência, se a pessoa não responder ao uso de 

antidepressivos ou associações deles o uso de BZD, sendo considerado que a longo 

prazo, pode ser necessário para o controle pleno e adequado dos sintomas. É 

possível que com a redução dos sintomas ao longo dos meses, seja possível a 

retirada lenta do BZD mantendo a prescrição do antidepressivo até o final do 

tratamento. 

O excesso de consumo de BZDs tem elevada repercussão econômica devido 

a diminuição da produtividade das pessoas que utilizam esse tipo de medicamento, 

ao absenteísmo nos processos de trabalho e aos custos associados com a maior 

utilização dos serviços de saúde (Salum et al., 2009; Luz et al., 2014). 

Embora os BZDs sejam drogas seguras, restrições à sua utilização têm sido 

cada vez maiores, devido a incidência dos efeitos colaterais relacionados à 

depressão do SNC, alterando aspectos cognitivos e psicomotores mesmo em doses 

baixas. Um aspecto importante diz respeito sobre a interação dos BZDs com o álcool 

ou outras drogas depressoras, pois nesse contexto pode ocorrer depressão 

respiratória grave e fatal pelo sinergismo do efeito depressor (Firmino et al., 2011; 

Castro et al., 2013). 

Os efeitos colaterais já esperados no tratamento com BZDs são amnesia, 

ataxia (falta de coordenação), disartria (dificuldade na fala), sonolência, 

concentração difícil, fadiga (sensação de enfraquecimento), fraqueza muscular, 

labilidade emocional (mudança rápida e repentina no humor), reação paradoxal (o 

efeito rebote do corpo na tentativa de retornar a hemóstase ou estado basal antes 

do uso da medicação), distúrbios visuais e confusão mental (MS, 2010; Wanderley 

et al., 2010; Baldissera et al., 2010; Firmino et al., 2011; ABP, 2013; Rocha e 

Werlang, 2013; Moura, 2014; Luz et al., 2014).  
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O estudo de Diehl (2011) mostra que 50% dos indivíduos que usam BZDs por 

mais de 12 meses desenvolvem a síndrome de abstinência. Os principais sintomas 

físicos que acometem estes indivíduos são tremores, sudorese palpitações, letargia, 

náuseas e vômitos, anorexia, cefaleia e dores musculares. Os sintomas psíquicos 

são insônia, irritabilidade, dificuldade de concentração, inquietação, agitação, 

pesadelos, prejuízo de memória, despersonalização, desrealização, convulsão e 

alucinações. Esses sinais ocorrem poucos dias após a retirada da substância e 

permanecem por diversos dias, sendo que a retirada gradual e o apoio psicológico 

contribuem para alívio e entendimento desses sintomas (Diehl et al., 2011). Os 

sintomas devem ser identificados e trabalhados com os profissionais de saúde, pois 

podem ser facilmente confundidos com os sintomas que levou a pessoa ao uso 

dessa substância. 

Desta forma, o efeito de dependência deve ser amplamente prevenido pelo 

médico através do uso de dosagens mínimas, pelo período de tratamento o mais 

curto possível e pela seleção cuidadosa das pessoas que utilizarão o fármaco, 

evitando prescrever esse tipo de medicamento para pessoas com história de 

drogadição ou propensas a ela, idosos, para alívio de estresse ou doenças 

psiquiátricas (Wanderley et al., 2010; MS, 2010; Baldissera et al., 2010; Firmino et 

al., 2011;  Castro et al., 2013; ABP, 2013; Rocha e Werlang, 2013; Moura, 2014; MS, 

2015).  

Da mesma maneira, o efeito da dependência deve ser alvo de ações de 

prevenção por parte de toda equipe interdisciplinar. Luz et al. (2014) apontam que a 

falta de esclarecimento das pessoas sobre a dependência parece facilitar a 

cronificação do uso. A tomada de decisão compartilhada, ou cogestão, melhora a 

concordância e desfechos clínicos, e deverá ter lugar durante o processo de 

diagnóstico e em todas as fases do acompanhamento. Os prescritores devem 

conversar sobre os prováveis perfis de efeitos colaterais dos medicamentos (MS, 

2015). 

É preciso ponderar que uma das consequências do TP é a incapacitação 

social e até mesmo o suicídio. Por esse motivo, o risco/benefício de todas as 

alternativas terapêuticas deve ser ponderado pela equipe interdisciplinar, inclusive 

para utilização ou não dos BZDs (Oliveira e Lima, 2002). Sendo assim, os BZDs 

podem ser uma ferramenta terapêutica que levam a respostas seguras e 
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satisfatórias para pessoas diagnosticadas com TP, mas devido aos riscos inerentes 

a curto e longo prazo, devem ser usados com cautela e sempre acompanhados.  

Outra opção medicamentosa utilizada para o tratamento de pessoas com TP 

que é eficaz e apresenta menos efeitos nocivos ao organismo são os hipnóticos 

sedativos não benzodiazepínicos, como por exemplo, o Zolpidem. Eles atuam de 

forma idêntica aos BZDs, mas não são estruturalmente relacionados a eles. 

Apresentando então a estrutura química diferente, possuem menor taxa de 

dependência, o que os torna promissor no tratamento (Oliveira e Lima, 2002). 

Porém, esse fármaco não está disponível para a dispensação no SUS e para se 

beneficiar com este medicamento a pessoa teria que arcar com recursos próprios. 

Outros medicamentos como anti-histamínicos, antipsicóticos e outros tipos de 

sedativos não tem indicação no tratamento do TP (SUS, 2015).  

Salum et al. (2009) propõem que o tratamento de pessoas acometidas por TP 

seja baseado em psicoeducação, com o intuito de corrigir interpretações errôneas 

acerca do transtorno, através de treinamento e técnicas para diminuir a ansiedade, 

reconstrução cognitiva para identificar e corrigir distorções de pensamentos. A 

finalidade destas técnicas é subsidiar informações adequadas, a tal ponto que a 

pessoa se sinta segura de que os sintomas físicos sentidos são provenientes de um 

ataque de ansiedade, não configurando uma condição clínica grave com risco de 

morte iminente e de caráter passageiro. 

Alguns pontos devem ser trabalhos pela equipe de saúde informando que 

todo ataque tem um começo, um meio e um fim, e que o ataque passará, em muitos 

casos, rapidamente. Sugere-se que a própria pessoa faça uso de frases durante o 

ataque como “Eu não estou tendo um ataque cardíaco. Isto é um ataque de pânico e 

passará em alguns minutos”. Uma ferramenta que pode ser indicada para esse 

momento é a utilização de um relógio, no qual a pessoa poderá cronometrar o tempo 

da crise e focar sua atenção em observar os sintomas diminuindo (SUS, 2015).  

O estudo de Ito (1998) evidencia a eficácia da técnica cognitivo-

comportamental (TCC) por ter baixo custo, brevidade e eficácia, sendo 

frequentemente indicada para o tratamento do TP. O aspecto cognitivo enfoca a 

identificação de distorções cognitivas e suas modificações, enquanto o aspecto 

comportamental tenta modificar as reações das pessoas mediante a exposição a 
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estímulos fisiológicos e a fatores que podem desencadear o ataque de pânico 

(Oliveira e Lima, 2002). 

A TCC é composta por abordagens integradas com técnicas cognitivas e de 

relaxamento para instrumentalizar as pessoas a lidar com a ansiedade. O 

componente central do tratamento é a teoria de exposição aos estímulos 

desencadeantes das crises, focalizada no manejo dos ataques de pânico e a 

esquiva fóbica. A terapia de exposição consiste na exposição de forma repetitiva e 

sistemática em permanecer por tempo prolongado em contato com fatores que 

podem desencadear os ataques, até que a ansiedade diminua de maneira 

significativa ou cesse (Ito, 1998). 

Outros fatores que parecem estar relacionados às crises de pânico são o 

estresse, pensamentos ansiogênicos e sensações corporais como palpitação, 

pressão no peito, falta de ar, tonturas dor e tensão muscular (Ito, 1998). A 

informação e orientação nesses casos são fundamentais, enfatizando qual o 

fenômeno presente em questão e indicando o que a pessoa deve fazer ou evitar no 

caso do ataque de pânico. Uma questão importante é a prática de respiração lenta e 

relaxada, pois a respiração controlada reduzirá os sintomas físicos. Sendo assim, 

diante de um ataque de pânico, é possível sugerir que a pessoa passe a respirar 

devagar e profundamente, dentro de um saco plástico segurado diante do nariz, pois 

essa técnica levará a um aumento da aspiração de gás carbônico e, com isso, 

diminuirá os sintomas causados pela hiperventilação típicos do ataque de pânico 

(SUS, 2015). 

Também é importante considerar que os sintomas físicos descritos pelas 

pessoas que têm TP não são somente de origem psicológica, já que há uma 

alteração cerebral orgânica (Oliveira e Lima, 2002). A respiração inadequada está 

relacionada às sensações interoceptivas, também conduzindo a hiperventilação que, 

no ataque de pânico, traz principalmente os sintomas de parestesia, 

despersonalização, pressão no peito, tontura e sensações bizarras (Ito, 1998).  

A identificação de hábitos e condições que levam as crises pode facilitar as 

orientações e técnicas para diminuir a ansiedade quando vivenciadas. Segundo 

Oliveira & Lima (2002) a cafeína é uma substância panicogênica. Esses autores 

citam uma experiência na qual pessoas diagnosticadas com TP ao receberem de 

quatro a seis xícaras de café iniciam um ataque de pânico, enquanto os indivíduos 
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não diagnosticados com TP não têm essa reação com a mesma quantidade de café. 

Desta forma o consumo de café e de bebidas que contenham cafeína deve ser 

observado pelas pessoas que têm TP. A prática de exercícios físicos que produz 

CO2 e lactato, pode sensibilizar crises pelo processo fisiológico de hiperventilação 

(Oliveira e Lima, 2002; OMS, 2008; ABP, 2008; Salum et al., 2009; SUS, 2015). Ito 

(1998) relata que apesar das crises de ansiedade, as pessoas não estão 

incapacitadas de fazer suas atividades diárias e que o profissional da saúde pode 

rever em conjunto com a pessoa acometida as atividades que podem ser mantidas.  

A técnica de relaxamento pode ser utilizada como parte da dessensibilização 

sistemática do medo e para facilitar o enfrentamento e manejo das situações 

ansiogênicas. Entre elas, pode-se citar permanecer deitado, com olhos fechados, 

respirando profundamente tentando relaxar a musculatura, concentrando-se em 

cenários tranquilos. Essa técnica, assim como as demais, também pode ser 

desencadeadora de novos ataques de pânico, e por isso, no início deve ser feito por 

profissional capacitado (Salum et al., 2009) 

Outro aspecto que pode ser abordado é a questão da espiritualidade como 

fonte importante de suporte emocional, que costumam trazer repercussões nas 

áreas da saúde física e mental. É preciso reforçar que esse aspecto não exclui, 

contudo, o tratamento medicamentoso ou demais tratamentos que a pessoa esteja 

fazendo (Luz et al., 2014). 

Além disso, há outros tratamentos complementares ou alternativos que 

podem ser oferecidos às pessoas dos serviços de saúde, conforme preconiza a 

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares – PNPIC 2006 e a 

Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos – PNPMF, que ao 

resgatarem práticas milenares para o tratamento de doenças, possibilitam a 

incorporação de diferentes saberes e práticas ao processo saúde-doença (Luz et al., 

2014). Recentemente essa política obteve mais um ganho, pois o MS passou a 

considerar outras opções terapêuticas complementares como arteterapia, ayurveda, 

biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, 

quiropraxia, reflexoterapia, reike, shantala, terapia comunitária integrativa e yoga, 

através da Portaria 849 de 27 de março de 2017 (MS, 2017a). 

As diversas técnicas citadas neste capítulo envolvem estratégias 

comportamentais e são apenas exemplos de possíveis opções não farmacológicas 
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que podem compor o tratamento de pessoas que apresentam o TP. De um ponto de 

vista lógico, quando se oferece apenas o tratamento medicamentoso como única 

possibilidade, há o risco de cronificação do uso e surgimento de outras 

comorbidades. Considerando a proposta de integralidade, outras ações não 

farmacológicas poderiam ser ofertadas, entretanto é fundamental que essas ações 

sejam conduzidas por profissionais capacitados que compõem a equipe de saúde 

como de uma UBS, NASF ou de um CAPS.  

Tratamentos psicossociais e farmacológicos em associação podem ter 

vantagens sobre qualquer uma das modalidades isoladas, especialmente em casos 

moderados a graves. Existem alguns tratamentos psicoterápicos específicos que 

demonstraram ser tão eficazes quanto à farmacoterapia, muitas vezes com 

resultados mais duradouros, a TCC é uma delas (Salum et al., 2009; SUS, 2015).  

O tratamento de pessoas que tem TP, por se tratar de um transtorno com 

tendência a cronicidade e a períodos de remissão e recorrência, deve ter um 

acompanhamento por um mesmo profissional. Além do clínico geral ou médico de 

família, o acompanhamento complementar por algum membro da equipe pode 

colaborar com reforço da adesão ao tratamento (SUS, 2015). 

 

1.7 A questão da medicalização no contexto da saúde mental 

 

Embora a proposta do SUS seja um olhar para o cuidado integral, na prática, 

o acompanhamento das dificuldades de saúde da população mostra que há, ainda, a 

centralidade do saber médico e nas práticas de medicalização. O medicamento é um 

instrumento que compõe o tratamento, mas ele sozinho não é suficiente para a 

integralidade do cuidado (Correia e Gondim, 2014). 

A problemática que envolve os BZDs é que são eles os medicamentos mais 

prescritos mundialmente, estima-se que 10% a 15% da população faça uso deles 

(Moura, 2014). Além dos efeitos colaterais, há efeitos maléficos em longo prazo, 

mas o que se observa são crescentes casos de uso abusivo, além de 

desenvolvimento de tolerância, dependência, e síndrome de abstinência entre 

pessoas que utilizam cronicamente este tipo de medicação (Correia e Gondim, 

2014).  
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A dependência não tem uma definição exata, por se tratar de um diagnóstico 

ela elenca critérios relacionados ao ano anterior como: desejo de uso, dificuldades 

em controlar comportamento, estado de abstinência, tolerância, abandono de 

atividades alternativas decorrente do uso da substância, e persistência no uso 

mesmo decorrente de manifestantes adversos (Diehl et al., 2011). 

O fenômeno da tolerância medicamentosa pode ser definido como perda de 

um efeito de uma droga devido administração repetida (Diehl et al., 2011), levando 

ao aumento da dose necessária para o mesmo efeito terapêutico e, quando seu uso 

é interrompido abruptamente, provocam o surgimento de sinais e sintomas 

contrários aos efeitos terapêuticos esperados da droga (Telles Filho et al., 2011). 

Por sua vez, a abstinência é um conjunto de sinais e sintomas que, em geral, é 

reverso ao efeito da droga, ou seja, a presença de sinais de abstinência se constitui 

como um fator que define a dependência física de uma substância (Diehl et al., 

2011). 

No estudo de Luz et al., (2014) médicos e farmacêuticos apontaram que os 

maiores problemas com BZDs são a má indicação clínica ou um consenso 

concordando a indicação clínica e a falta de educação sanitária. No mesmo estudo 

as pessoas que fazem tratamento no serviço de saúde citam a falta de orientação 

médica sobre os riscos do uso crônico destes medicamentos, a ausência de diálogo 

com o médico sobre a descontinuidade do tratamento e o bem-estar associado ao 

uso desses medicamentos. 

Considerando o cenário indicado por Luz et al. (2014), há atualmente 

encontra-se um movimento mundial, contrapondo-se ao uso demasiado de 

medicamentos psicotrópicos e incentivando as tentativas de interrupção do uso, 

principalmente dos BZDs. Quanto a isso, Castro et al. (2013) comentam que a 

dependência deste medicamento gera uma ansiedade igual ou pior aos motivos que 

levaram a iniciar o tratamento medicamentoso. 

O livro “Anatomia de uma epidemia: pílulas mágicas, drogas psiquiátricas e o 

aumento assombroso da doença mental” do Jornalista Robert Whitaker relata, 

baseado em artigos científicos, o aumento do uso de psicofármacos, e como 

proporcionalmente aumentam-se os números de diagnosticados, assim como o 

número de diagnósticos categorizados. Esse autor reflete como historicamente e 

culturalmente fomos induzidos a acreditar no desequilíbrio químico cerebral como 
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uma resposta para as doenças psiquiátricas. Relata sobre casos diagnosticados 

com transtornos psiquiátricos que foram tratados com terapias medicamentosas por 

longo tempo e quanto este uso parece ser deletério para saúde do indivíduo, e que a 

indústria farmacêutica tem forte influência no financiamento de pesquisa para 

descoberta de medicamentos, visando o lucro e tendendo a apresentar os benefícios 

sobrepondo os riscos. Apresenta também experiências bem-sucedidas do não 

tratamento tradicional com medicamentos, como ocorre na Finlândia,  e que nos 

mostra que é possível ter caminhos alternativos para recolocar o papel do 

tratamento farmacológico em nossa sociedade (Whitaker, 2017). 

O aumento de diagnóstico de doenças psíquicas é proporcional ao consumo 

de medicamentos psicotrópicos, houve, sem dúvida, uma melhor identificação e 

compreensão dos aspectos patológicos que envolvem os indivíduos, sendo 

responsável por grande parte destas prescrições, mas Onocko-Campos et al. (2013)  

também problematizam o peso da indústria farmacêutica no financiamento das 

pesquisas relacionadas à área. Grande parte dos estudos de medicalização 

apontam que a vida em si vem sendo crescentemente medicalizada e, nesse 

contexto, os médicos e medicamentos são soluções para as dificuldades humanas 

(Silva, 2014). 

Segundo Conrad (1992) entende-se medicalização como um processo no 

qual, problemas não médicos se tornam definidos e tratados como problemas 

médicos, usualmente, nos termos de doenças e transtornos. Assim, cada vez mais 

eventos normais da vida são tratados como doenças pela medicina cientifica, que 

entende o indivíduo apenas a partir de sua bioquímica cerebral e toma-o como 

controlável pelo uso de fármacos, reforçando a medicalização como alvo principal 

para o controle social. Esse tipo de discussão é relevante por trazer reflexões sobre 

a diminuição progressiva atual da resistência da humanidade para tolerar fatores de 

estresse, levando a criação e introdução de novas drogas e hábitos de prescrição 

inadequada por parte de médicos. Castro et al., (2013) destacam que esse tipo de 

conduta socialmente frequente na atualidade pode ter contribuído para o aumento 

da procura pelos BZDs.  

Lima (2014) analisa também o problema da medicalização das questões 

sociais e relata que anteriormente não o eram vistos assim, e que a noção de 

medicalização está relacionada ao processo no qual uma série de comportamentos 
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pessoais, individuais, coletivos e ou sociais passam a serem entendidas como 

doenças passíveis de tratamento e intervenções médicas, envolvem aspectos 

culturais e contemporâneos. Este não é um fenômeno que se observa somente no 

Brasil, embora tenhamos índices elevados de uso de medicamentos psicotrópicos. É 

necessário fortalecer estratégias que superem a medicalização do sofrimento e a 

patologização do sujeito, para isto o relatório de gestão emitido pelo Ministério da 

Saúde (MS) coloca tais preceitos como um desafio para a saúde atual (MS, 2016). 

Sendo assim, é possível pensarmos em opções não farmacológicas que possam 

contribuir para diminuir a utilização de medicamentos como única forma de 

tratamento.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Investigar a percepção das pessoas diagnosticadas com TP de um serviço de 

saúde mental municipal da região da Baixada Santista sobre seu diagnóstico e 

tratamento.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Problematizar o cuidado em saúde mental prestado pela equipe 

interdisciplinar, com enfoque no papel do farmacêutico. 

 Construir uma proposta de intervenção, como um produto técnico, em um 

serviço de AB do território, baseado na estratégia da Gestão Autônoma da 

Medicação (GAM), problematizando o uso de medicamentos indicados para 

tratamento de transtornos mentais comuns, visando fortalecer o apoio 

matricial. 
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3 MÉTODO 

 

Foi realizada uma pesquisa de característica qualitativa, transversal e 

retrospectiva, entre agosto de 2016 e fevereiro de 2018. O período de coleta de 

dados no equipamento de saúde ocorreu de janeiro a dezembro de 2016, com 

adultos diagnosticados com Transtorno de Pânico em tratamento medicamentoso, 

acompanhados por uma unidade de saúde mental de um serviço municipal de saúde 

de uma região da Baixada Santista. 

As pesquisas qualitativas são usadas quando se busca compreensão de 

fenômenos complexos específicos, em profundidade, de natureza social e cultural, 

mediante descrições, interpretações e comparações, sem considerar aspectos 

numéricos, compreendendo o indivíduo como um ser completo (Minayo, 2013). Na 

pesquisa qualitativa a ideia não é quantificar opiniões, mas sim explorar e 

compreender os diferentes pontos de vista que se encontram demarcados em um 

contexto de análise. 

Para a realização da coleta de dados mencionada, utilizou-se um instrumento 

na forma de questionário, composto por roteiro temático de perguntas abertas que 

foi construído pelos pesquisadores com base nas informações da literatura científica.  

 

3.1 Local onde foi realizado o estudo 

 

O estudo foi realizado no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) da região 

central do município de Santos – São Paulo. O CAPS Centro - antes denominado 

Núcleo de Atenção Psicossocial II (NAPSII) – que está situado na região central do 

município, foi o segundo CAPS do município e teve seu funcionamento iniciado em 

17 de setembro de 1990, um ano após a intervenção realizada na Casa de Saúde 

Anchieta, hospital psiquiátrico na época. O CAPS Centro atende a população 

residente na região central, composta pelos seguintes bairros: Centro, Vila Nova, 

Valongo, Paquetá, Macuco, Encruzilhada, Monte Serrat e Morro do Pacheco. Esses 

bairros, principalmente da região do centro, portuária e morros, concentram uma 

população com grande vulnerabilidade social e econômica, onde muitas pessoas 

residem em cortiços, em pequenos cômodos, sem ventilação ou privacidade. 
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O CAPS Centro tinha, no período de levantamento de dados do presente 

trabalho, 5.051 pessoas cadastradas durante os 26 anos de atividades.  Deste 

total, cerca de 20% (998 pessoas) tinham prontuários ativos no período da pesquisa, 

ou seja, são pessoas frequentadoras da unidade para alguma modalidade de 

atendimento. 

O CAPS Centro é um CAPS do tipo III, tem seu funcionamento 24 horas por 

dia com diversas modalidades de atendimento: ambulatorial que são atendidas em 

média 25 pessoas diariamente pelos médicos da unidade, Hospitalidade Dia em 

média 40 pessoas passando o dia na unidade fazendo atividades e alimentação e 

Acolhimento Integral de no máximo cinco pessoas. Além do atendimento médico, há 

diversas atividades exercidas pelos técnicos da unidade que demandam 

atendimentos com pessoas que fazem acompanhamento no CAPS. Somando essas 

atividades, passam pelo CAPS cerca de 60 pessoas por dia, uma média de 220 

pessoas que recebem algum tipo de atendimento semanalmente.  Esse número é 

flutuante, variando de acordo com as necessidades apresentadas pelas pessoas em 

acompanhamento, familiares, equipe e rede de saúde mental.  

A farmácia do CAPS Centro está localizada na casa do meio da estrutura de 

três casas. Tem 9 m² de extensão e apenas o farmacêutico como o único 

profissional responsável pela dispensação de medicamentos. As farmácias dos 

CAPS dispensam medicamentos para além das pessoas que fazem 

acompanhamento na unidade. Cada farmácia de cada CAPS é responsável por 

dispensar medicamentos para todas as unidades da sua região de abrangência. No 

município, são cinco CAPS referência para o cuidado de adultos, um CAPS 

referência para pessoas com problemas com álcool e outras drogas referência para 

o cuidado de adultos, e um infanto/juvenil (ADIJ). Destes, apenas os CAPS infantis 

não contam com farmácia em sua unidade, consequentemente não tem 

farmacêutico na equipe interdisciplinar. O CAPS ADIJ conta com um farmacêutico na 

equipe, porém até o momento do fim da pesquisa a farmácia não estava estruturada, 

não atendendo o público, e tendo a demanda remanejada pelos CAPS do território. 

A farmácia do CAPS Centro funciona para dispensação externa de segunda à 

sexta-feira das 9h30 às 16h30, atende em média 70 pessoas por dia e só dispensa 

medicamentos psicotrópicos. Apesar de o município conter em cada uma das 32 

unidades básicas de saúde uma farmácia, só é feita a dispensação de 
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medicamentos não controlados, como para hipertensão e diabetes, por exemplo. 

Isso ocorre porque a dispensação dos medicamentos nestas unidades é feita por 

auxiliares administrativos ou de enfermagem, pois não há no quadro de funcionários 

do município farmacêuticos suficientes para cobertura das farmácias em período 

integral como exige a Lei 13021/14 (Brasil, 2014). Os quatro farmacêuticos da AB se 

revezam para garantir o estoque mínimo das unidades e fazem parte da equipe 

interdisciplinar dos NASF. No município são cinco NASFs, dentre os quais quatro 

tem a presença de um farmacêutico. Vale lembrar que não ter o medicamento 

psicotrópico nas farmácias das UBS, não ameniza perante a lei o fato de não ter o 

profissional farmacêutico como responsável pela dispensação de medicamentos. 

 

3.2 Participantes do estudo: pessoas que fazem acompanhamento no 

CAPS Centro 

 

Foram consideradas para inclusão na pesquisa todas as pessoas em 

acompanhamento no serviço com diagnóstico de TP e em tratamento 

medicamentoso, com prontuários devidamente registrados entre janeiro a dezembro 

de 2016. 

Dessa forma, os critérios de inclusão foram pessoas diagnosticadas com TP, 

acima dos 18 anos de idade, que vieram para a consulta médica e acompanhamento 

farmacoterapêutico, em uso de medicação na época da coleta de dados da pesquisa 

(uso de ISRS e BZD, concomitantemente). Os critérios de exclusão consideraram 

pessoas sem diagnóstico formalizado de TP; pessoas que não fizeram uso das 

medicações psicotrópicas escolhidas para a pesquisa durante o período indicado 

pela pesquisa e pessoas fora da faixa etária estabelecida no critério de inclusão. 

No levantamento geral realizado no serviço na época da pesquisa, foram 

encontrados 998 usuários com prontuários ativos, entre os quais identificou-se 42 

pessoas com o diagnóstico de TP. 

As pessoas que fazem acompanhamento no CAPS Centro são, em sua 

maioria, de faixa etária mais elevada, com baixo índice de escolaridade, com pouco 

suporte e vínculos familiares, moradores de cortiços e de grande vulnerabilidade 
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social (Ronchetti, 2017). Cabe destacar que muitas dessas pessoas são egressas 

do modelo asilar anteriormente vigente na saúde mental e no município de Santos.  

Apesar de discutido que o TP é considerado um TMC e deve ter seu 

acompanhamento na AB, percebeu-se uma crescente demanda de pessoas 

cometidas por ele no equipamento onde foi realizada a pesquisa e que o cuidado 

prestado para a maioria delas é somente medicamentoso, observações que 

motivaram a pesquisa. Pressupõe-se que ao comparar os pesquisados às diretrizes 

protocolares, relacionadas tanto ao equipamento que deve acolher essa demanda, 

quanto ao acompanhamento farmacoterapêutico, seria possível com os resultados 

refletir qual o cuidado prestado em rede para essas pessoas que tem TP, bem como 

uma possível interferência do apoio matricial nessa dinâmica. 

 

3.3 Instrumentos 

 

Foram realizadas entrevistas semidirigidas com um roteiro temático 

(APÊNDICE I) composto por perguntas abertas elaboradas pela pesquisadora com 

base na literatura científica sobre o assunto. A proposta da entrevista com roteiro 

temático foi permitir que o entrevistado falasse mais livremente sobre suas vivências, 

de forma que o entrevistador pudesse ter em mente as principais questões a serem 

abordadas. Essa iteração entre o entrevistador e o entrevistado favorece a respostas 

espontâneas e a construção de informações de forma livre, pois as questões não 

estão condicionadas a um padrão de respostas a priori.  

A vantagem desse tipo de entrevista é que produz uma melhor amostra da 

população de interesse, por em geral as pessoas aceitam falar sobre determinados 

assuntos, o que permite ao entrevistador tocar em assuntos mais complexos, ou 

seja, quanto menos estruturada a entrevista maior será o favorecimento de uma 

troca mais efetiva.. Outra vantagem é dificuldade que muitas pessoas têm em 

responder questionários por escrito nessa técnica não é necessário. Outra vantagem 

é poder sanar as dúvidas das perguntas no momento da entrevista geradas por 

diversas interpretações dos participantes da pesquisa. Deste modo, este tipo de 

entrevista colabora com a investigação de significados pessoais de atitudes e 

comportamentos (Boni e Quaresma, 2005). Além do que o perfil das pessoas com 
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TP no CAPS não viabiliza trabalhos grupais, devido a cultura já existente do 

atendimento individual. O roteiro parte de um questionamento básico, apoiado em 

teorias e hipóteses que interessam a pesquisa e, no decorrer da entrevista, novas 

hipóteses vão surgindo acompanhadas das respostas dos informantes (Minayo, 

2013).    

O roteiro de perguntas dizia respeito à percepção da pessoa sobre o seu 

diagnóstico e tratamento, especialmente quanto ao uso de benzodiazepínicos e, 

ainda, aspectos de sua relação com os profissionais da saúde que lhe assistem. 

 

3.4 Procedimentos 

 

Cabe ressaltar que, até o término da pesquisa, o serviço municipal de saúde 

mental não contava com um serviço eletrônico de prontuários. Diante desta 

dificuldade foi pensado como proposta inicial para a seleção dos sujeitos o uso do 

“livro de acolhimento inicial”. 

O “livro de acolhimento inicial” é um documento no qual são registrados todos 

os novos acolhimentos ocorridos na unidade e seu principal desfecho, ou seja, os 

técnicos plantonistas, em regime de escala, se revezam para fazer o acolhimento 

inicial de todas as pessoas que comparecem ao serviço na busca de cuidado, além 

de qualquer intercorrência que ocorra na unidade nesse dia. Os demais técnicos 

fazem os atendimentos individuais, oficinas, visitas domiciliares, entre outras 

funções inerentes ao âmbito profissional. Para o preenchimento do “livro de 

acolhimento inicial” são necessários dados do encaminhamento (quando é o caso), 

dados sobre sinais e sintomas apresentados pelas pessoas no momento do 

acolhimento e o principal desfecho do seu acompanhamento – se é necessário 

consultar com o médico psiquiatra, se irá passar em acompanhamento com a equipe 

interdisciplinar inicialmente ou se deve continuar seu acompanhamento na policlínica 

de referência. 

A fim de elencar as pessoas participantes da pesquisa, pretendia-se projetar 

uma data retrospectiva na qual a partir deste livro seria possível, através dos sinais e 

sintomas relatados, identificar as possíveis pessoas que se enquadrariam 

supostamente com o diagnóstico de TP, para depois consultar em prontuários físicos 

institucionais a confirmação desse diagnóstico.  
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No entanto, esse processo foi facilitado quando no mesmo período da 

realização da coleta de dados da presente pesquisa, foi realizada uma espécie de 

“mutirão”, no qual membros da equipe, juntamente com residentes da UNIFESP, em 

força tarefa, conferiram cada prontuário físico e colocaram em um banco de dados 

informações das pessoas consideradas ativas no serviço, em função da 

necessidade de um levantamento de informações atualizadas. Sendo assim, nesse 

levantamento, foram coletados dados extraídos dos prontuários físicos das pessoas 

que mantiveram consultas médicas, ao menos, no último ano.  Os casos que não 

foram atendidos no último ano foram arquivados (e poderão ser reativados quando a 

pessoa retornar ao serviço).   

A tabela com dados de pessoas consideradas ativas, construída pela equipe, 

foi utilizada para seleção dos possíveis entrevistados, pois com o acesso a 

informação dos CIDs de todas as pessoas ativas não foi necessário utilizar o livro de 

acolhimento inicial para seleção dos participantes.  

Havia a proposta de inclusão de pessoas com TP que ingressaram na 

instituição há, pelo menos, seis meses da data escolhida de retroação, considerando 

um tempo plausível para uma possível diferenciação de diagnósticos entre os TAs. 

Isso devido ao fato de ser frequente que pessoas matriculadas no serviço sejam 

acolhidas inicialmente por uma hipótese diagnóstica, sendo ela posteriormente 

formalizada e confirmada, ou não. Dessa forma, seria possível calcular a incidência 

de casos de TP no ano de 2016 na unidade com dados mais fidedignos.  

Foram elencadas todas as pessoas com diagnóstico de TP (F41.0) descritas 

na tabela elaborada pela equipe, identificadas com o ano de 2016. Esse número foi 

de 27 pessoas. Porém, após consultar os prontuários institucionais destas pessoas 

observamos que, na prática, a ideia de quantificar as pessoas que tenham o 

diagnóstico de TP incidentes no serviço no ano de 2016 não foi viável, pois devido 

falta de informatização e de recursos humanos no setor administrativo da unidade, 

os prontuários ficaram um período aguardando o registro oficial, sendo que as 

pessoas cadastradas no ano em questão já estavam em acompanhamento no ano 

anterior. 

 Após a aplicação dos critérios de exclusão, ficaram 21 pessoas como 

possíveis candidatas para participar da pesquisa. Partindo dessa seleção, foram 

feitas ligações telefônicas, em sua maioria sem sucesso, para realizar o convite para 
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a participação da pesquisa.  Vale lembrar que, a demanda do equipamento é uma 

população de baixa renda, e que apesar de fornecerem telefone de contato e existir 

uma atualização cadastral anualmente, em geral, fornecem número de celular, o 

qual mudam constantemente, provavelmente por se tratar de celulares pré-pagos. 

Dos 21 possíveis candidatos, quatro estavam há um ano sem comparecer à 

unidade, ou seja, abandonaram o tratamento. Duas pessoas não aceitaram fazer 

parte da pesquisa em contato telefônico. Nossos possíveis participantes da 

pesquisa, então foram 15 pessoas. Como não foi possível o contato telefônico com 

eles, foi sinalizado em prontuário e conversado com a equipe que se a pessoa 

retornasse ao equipamento deveria ser orientada a conversar com a pesquisadora, 

para que pudesse fazer o convite e explicar as intenções da pesquisa. No período 

destinado a pesquisa, apenas oito pessoas compareceram à unidade, sendo que 

todas aceitaram participar da entrevista.  

 A coleta de dados ocorreu no mesmo dia da consulta médica agendada no 

serviço. As pessoas, previamente identificadas, foram abordadas pela pesquisadora 

e convidadas a participar da pesquisa. Após uma explicação inicial sobre a 

pesquisa, o pesquisado e a pesquisadora se dirigiam a uma sala separada, com 

privacidade, para ser realizada a entrevista. O Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) foi aplicado formalmente e a entrevista foi realizada, sendo 

gravada com autorização expressa do participante. Após a realização da entrevista, 

a pesquisadora analisou os prontuários físicos das pessoas em acompanhamento 

na busca de informações quanto ao uso de medicamentos, bem como informações 

sobre o diagnóstico. 

 

3.5 Análise de dados 

 

Quanto a análise dos dados, a gravação de cada entrevista realizada foi 

transcrita literalmente pela pesquisadora e analisada a partir da técnica de análise 

de conteúdo do tipo temática segundo Bardin (2011). Os discursos dos participantes 

foram categorizados e analisados à luz da literatura científica sobre o assunto. 

A Análise de Conteúdo temática refere-se ao estudo, tanto dos conteúdos 

manifestos nas figuras de linguagem, reticências, entrelinhas, quanto uma 

consideração sobre o contexto (econômico, social e histórico, etc.) sobre quais os 
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dados são produzidos, permitindo ao pesquisador diversas interpretações. Um 

desafio desse tipo de análise é abordar o conteúdo no campo objetivo e no campo 

simbólico, ou seja, naquilo que não está aparente na mensagem (Campos, 2004). 

Minayo (2013) destaca que os pesquisadores que buscam a compreensão do 

significado no contexto da fala, em geral, negam e criticam a simples análise de 

frequências das falas e palavras como critérios de objetividade e cientificidade e 

tentam ultrapassar o alcance meramente descritivo da mensagem para atingir uma 

interpretação mais profunda. 

 No processo de análise, o investigador é orientado pelas questões de 

pesquisa que necessitam serem respondidas, as unidades de análises incluem 

palavras, sentenças, frases, parágrafos ou um texto completo de entrevistas na 

forma de unidades de frequenciamento – repetição de conteúdos comuns à maioria 

dos respondentes – ou por relevância implícita – tema importante que não se repete 

no relato de outros respondentes, mas que guarda em si, riqueza e relevância para o 

estudo (Campos, 2004). 

Sendo assim, foi realizada uma leitura cuidadosa de todas as entrevistas 

transcritas e, a partir disso, foram identificados núcleos de sentido, temas gerais e 

específicos que levaram a criação de categorias de análise. A seguir, apresentamos 

o Quadro 2 com as categorias gerais e específicas de análise temática criadas a 

partir dos discursos dos participantes da pesquisa. O Quadro 3 contém uma 

legenda para referência das falas dos entrevistados destacadas nas análises e o 

Quadro 4 apresenta as convenções utilizadas na transcrição das entrevistas. O 

Quadro 5 apresenta os principais dados de identificação dos participantes da 

pesquisa. 

 
Quadro 2 - Categorias gerais e específicas de análise temática construídas a partir dos 
discursos dos participantes da pesquisa 

 

Categorias gerais Categoria específicas 

1. Concepções sobre o TP – 

Contradições/ dúvidas sobre o 

diagnóstico gerada no (des)encontro 

com os profissionais 
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2. Concepções sobre o tratamento 

de TP 

 

2.1. O percurso da pessoa que tem TP na 

RAPS. 

2.2. Tratamento de pessoas com TP 

3. Percepção sobre o cuidado 

prestado pela equipe de saúde 

multiprofissional 

 

3.1. Cuidado “médico centrado” versus 

cuidado interdisciplinar 

3.2. O medicamento no lugar do Projeto 

Terapêutico Singular em saúde mental 

 

 

Quadro 3 – Legenda para referência dos dados sociodemográficos destacados nas descrições 
das falas dos entrevistados 

 

Informação da legenda Dado Abreviatura 

Nome do entrevistado  Entrevistado 1 E1 

Idade Anos a. 

Estado civil Solteiro(a) sol. 

Casado(a) / união 

estável 

cas. 

Divorciado(a) 

/separado (a) 

div. 

Viúvo(a) viu. 

Escolaridade Analfabeto analf. 

Fundamental 

incompleto 

fund. inc. 

Fundamental completo fund. com. 

Ensino médio incompleto ens. méd. inc. 

Ensino médio completo ens. méd. com. 

Superior incompleto sup. inc. 

Superior completo sup. com. 

 

Para que os profissionais de saúde que trabalham no CAPS não fossem 

identificados e causar algum constrangimento na leitura do trabalho, optou-se por 

trocar o nome dos profissionais por nomes fictícios, independente do sexo.    
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Quadro 4 - Convenções utilizadas na transcrição das entrevistas 
 

Convenções Significado 

... Pausa, silêncio prolongado ou interrupção no discurso 

E Entrevistadora 

L,M,N,P,R,S Iniciais dos nomes dos entrevistados 

(     ) Comentário sobre aspecto não verbais da entrevista 

(...) Interrupção do trecho transcrito 

 

 
Quadro 5 -  Principais dados de identificação dos participantes da pesquisa 

 

Entrevistado Sexo Idade Escolaridade Profissão Estado 
civil 

E1 M 41 Ensino médio 
completo 

Comerciante Solteiro 

E2 M 64 Ensino fundamental 
completo 

Mecânico Casado 

E3 F 32 Ensino fundamental 
completo 

Não tem Casado 

E4 M 56 Ensino médio 
completo 

Operador Casado 

E5 F 44 Ensino médio 
incompleto 

Aux. Serviços 
gerais 

Solteira 

E6 M 48 Ensino médio 
incompleto 

Aux. Construção 
civil 

Casado 

E7 F 50 Ensino fundamental 
incompleto 

Doméstica Casado 

E8 F 41 Ensino médio 
completo 

Programadora de  
festas 

Solteira 

 

3.6 Aspectos éticos 

 

Os aspectos éticos dessa pesquisa foram preservados de acordo com a 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. O projeto foi encaminhado à 

Coordenadoria de Formação da Prefeitura Municipal de Santos (COFORM) que 

autorizou a realização de pesquisa acadêmica no serviço público de saúde (ANEXO 

I). O projeto também foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP), sob o número CAAE 65902317.2.0000.5505 e 

parecer final número 2.036.265. 
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Os participantes foram esclarecidos quanto aos objetivos da pesquisa e todos 

os voluntários concordaram e assinaram TCLE (APÊNDICE II).  O projeto não 

obteve financiamento de nenhuma agência de fomento e não apresentou despesas 

vultosas, sendo custeado pela pesquisadora. Não houve compensações ou 

benefícios financeiros pela participação dos sujeitos. Foram considerados mínimos 

os riscos diretos ou indiretos, na medida em que os participantes tiveram algum tipo 

de desconforto ao responder as questões, sendo manejado adequadamente pela 

pesquisadora responsável. Cabe lembrar que, conforme necessidade ou demanda 

dos participantes, a pesquisadora fez pontuações e devolutivas necessárias, a partir 

do que é eticamente preconizado. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Foram construídas Categorias Gerais e Específicas de discurso dos 

sujeitos da pesquisa (Quadro 2), nas quais se buscou um processo de análise 

diante das temáticas trabalhadas nas entrevistas. A seguir apresentamos as 

Categorias Gerais e Específicas, com suas respectivas análises de conteúdo 

temático dos discursos dos sujeitos da pesquisa. 

 

4.1 Concepções sobre o TP – Contradições ou dúvidas sobre o 

diagnóstico geradas no (des) encontro com os profissionais 

  

O acesso à informação das pessoas com sofrimento psíquico é um direito 

constituído e regulamentado pela Lei 10.216/ 2001 (Brasil, 2001). Nesta lei frisa-se 

ser direito das pessoas receber o maior número de informações a respeito de sua 

doença e de seu tratamento, sendo-lhe facultado o acesso ao prontuário, bem como 

o esclarecimento do seu conteúdo pela equipe técnica.  

Além de ser um direito, o acesso a informação para pessoas com TP é 

subsídio para o enfrentamento da doença, principalmente para as crises de pânico, 

pois ao possuir informações necessárias sobre o transtorno as pessoas 

diagnosticadas com TP sentem-se seguras de que os sintomas são provenientes da 

doença e não são um ataque cardíaco e que não há risco de morte iminente (SUS, 

2015). 

 Baseado nas diretrizes de que o tratamento mais efetivo para a pessoa com 

TP é a partir da psicoeducação (Salum et al., 2009; APA, 2010), questionamos o 

quanto os participantes conheciam sobre seu diagnóstico. Diante da pergunta, a 

entrevistada número 8 (E8) disse não ter o diagnóstico de TP, ela respondeu:  

 

“Síndrome do pânico. Não! Não! Que eu lembre assim... Não!” (E8, fem., 41 a., ens. 

med. comp., sol.).  
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Essa afirmação da E8, quando descarta o diagnóstico de TP, nos leva a 

refletir o quão difícil seria trabalhar com treinamentos e técnicas para diminuir a 

ansiedade, sem a usuária entender e/ou aceitar que tem o TP.  

Ainda relacionado ao acesso à informação, foi questionado aos participantes 

da pesquisa qual doença tinham. Cinco deles afirmaram não saber. O E6 refere em 

seu discurso que o profissional que o acompanha não lhe falou um diagnóstico final, 

apenas uma terapêutica:  

 

“Bom, as primeiras vezes que eu vi o psicólogo, né? (disse psicólogo, mas 

estava referindo-se ao psiquiatra) Ele não quis diagnosticar que era síndrome do 

pânico ou transtorno obsessivo que é TOC, né?  Ele não diagnosticou nada. Ele me 

indicou esses remédios, e eu fui sempre vindo, né? Ele pergunta como eu estou e só 

...” (E6, mas., 48 a., ens. med. inc., cas.). 

 

E3 também cita que o médico não lhe informou acerca de um diagnóstico: 

 

“Eu não entendo muito bem o que eu tenho, o Paulo (médico) nunca me 

explicou especificamente o que eu tenho...” (E3, fem., 32 a., ens. fund. comp., cas.). 

 

Outra questão abordada foi o que os entrevistados compreendiam sobre o 

significado da doença. Nenhum dos oito participantes se sentiam seguros em 

explicar sobre o que era o TP. Além disso, cinco deles afirmaram de forma incisiva 

que não sabiam do que se tratava o TP. 

No “Caderno de atenção Básica n.34 – Saúde mental” há conceitos e 

diretrizes que ajudam a nortear o cuidado em saúde mental. Nesse contexto, o 

cuidado visa aliviar o sofrimento e não está necessariamente atrelado a um 

diagnóstico específico. O diagnóstico traz consigo além do estigma, a noção de falsa 

imobilidade, de não permitir um cuidado que se adapta à diversidade de cada 

pessoa, sendo essa diversidade complexa e que não caberia em categorias 

diagnósticas (MS, 2013a). Nessa lógica, é compreensível que os profissionais do 

CAPS não coloquem o diagnóstico como centro do cuidado. Todavia, não significa 

que a pessoa em cuidado no CAPS não deva saber seu diagnóstico, pois há 

diretrizes clínicas que também direcionam o cuidado para cada acometimento, e se 
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os profissionais não informam a pessoa sobre o seu diagnóstico, ferem além do 

direito de acesso a informação, a possibilidade de acesso a outras diversas formas 

de cuidado (Brasil, 2001). 

No estudo de Castro et al. (2013) as pessoas estudadas manifestaram sua 

insatisfação sobre a ausência de esclarecimentos acerca do seu problema de saúde 

ou sobre suas queixas, referindo que são fatores que prejudicam o tratamento. Em 

nossa pesquisa, alguns entrevistados manifestam o mesmo tipo de queixa e afirmam 

que os profissionais de saúde do CAPS Centro não falam sobre diagnóstico. Suas 

falas permitem conceber que possivelmente esses profissionais não conseguem 

atingir a singularidade das pessoas, ou seja, na transmissão da informação há uma 

falha. Isso pode ocorrer por diversos motivos, como, por exemplo, o uso de palavras 

técnicas ou até mesmo explicar sobre diagnóstico em um momento de ansiedade, 

em que a pessoa não tem condições de escutar e entender sobre o diagnóstico. 

Cabe ressaltar que é papel da equipe interdisciplinar a tradução de aspectos 

técnicos relacionados aos tratamentos em saúde, muitas vezes essas informações 

ficam centralizadas no médico, pois é para estes casos específicos a única oferta de 

cuidado oferecido é o atendimento médico. Um exemplo deste aspecto é que a 

maioria das pessoas entrevistadas negam saber sobre o seu diagnóstico ou o que é 

o TP, mas se estimulados falam sobre os temas relacionados ao seu cuidado. 

Metade dos participantes conseguem explicar o TP em função dos sintomas, como 

vemos na fala do E1: 

 

“Boa pergunta, eu não sei o que ela é (o TP), eu sei o que ela causa! Agora o 

que ela é, te explicar assim: síndrome do pânico é isso. É... Eu acho que é no meu 

caso o medo de socializar, é o medo de sair sozinho, mas isso são a...  Na verdade, 

isso é o que vem com a síndrome do pânico... Não sei te explicar direito o que é a 

síndrome do pânico.” (E1, mas., 41 a., ens. med. comp., solt.). 

 

Outro fator relacionado ao diagnóstico é que se trata de um processo que 

leva tempo para ser concluído. Em consulta médica, a pessoa relata seus sintomas 

e o médico faz perguntas adicionais para formular suas hipóteses diagnósticas. São 

diversas condições clínicas que apresentam sintomas similares, dessa forma, é 

importante que esse processo seja feito com uma visão sistêmica da pessoa com 
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aspectos relacionados a história pessoal, uso de medicações, características 

individuais culturais, entre outras (SUS, 2015).  Na saúde mental os diagnósticos 

são frequentemente hipóteses, considerando que mais importante do que acertar o 

código diagnóstico é compreender a situação em seus vários aspectos e 

proporcionar um cuidado focado na singularidade do indivíduo e no sofrimento 

trazido (Chiaverini, 2011). 

 A singularidade neste contexto é dada como a expressão de cada indivíduo 

no mundo em que vive e o espelho do que reflete este mundo, sendo essa 

expressão cíclica e mutante. O entendimento de todo esse processo dinâmico é 

fundamental para a criação do PTS de cada pessoa (MS, 2013a). Desse modo, se 

os profissionais de saúde não respeitarem esse processo singular, certamente não 

conseguirão transmitir as informações necessárias para o PTS e consequentemente 

para o cuidado integral. Além disso, todo esse processo de construção das 

hipóteses diagnósticas deve ser compartilhado com a pessoa envolvida no cuidado. 

 

4. 2 Concepções sobre o tratamento do TP 

 

4.2.1 O percurso da pessoa que tem TP na RAPS.  

 

 Um dos aspectos de interesse da pesquisa foi identificar qual o percurso da 

pessoa que tem TP até iniciar o atendimento na atenção especializada, pois com 

essa informação seria possível reconhecer os processos de encaminhamento 

realizados, avaliar que tipo de contratempos possam ter ocorrido e imaginar gastos 

nesse processo. Porém, Ito (1998) ressalta que os gastos que esse tipo de pessoa 

aloca até que se tenha um diagnóstico e inicie o tratamento no sistema de saúde 

são incalculáveis. Concordando com esse autor, é perceptível a peregrinação das 

pessoas que têm TP nos serviços de saúde na busca de cuidado, gerando gastos, 

apesar de não calculáveis, os quais poderiam ser evitados se essas pessoas fossem 

diagnosticadas e acompanhadas no serviço adequado em que já tivessem vínculo.  

Um exemplo dessa peregrinação é o fato de que comumente a pessoa que 

tem TP procura diversos equipamentos de saúde por acreditar ter uma doença grave 

e que supostamente poderá morrer a qualquer momento (SUS, 2015). É possível 
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conferir nas falas da E3 todo o processo de encaminhamentos e frustrações na 

busca do tratamento para seu sofrimento. O dicionário define “peregrinação” como 

uma jornada longa e exaustiva (Dicionário Houaiss, 2004). No estudo de Delfini et al. 

(2017), também nomearam de peregrinação o percurso feito nos equipamentos de 

saúde na busca de cuidado por ser longo, desgastante e frustrante. Assim, nas falas 

de E3, a seguir, observa-se o quão complexa é essa busca: 

 

“...Me deram um calmante no pronto socorro, não me lembro o nome, mas 

não resolveu nada. Só falavam, que era stress e depressão, me davam remédio e 

me mandavam para casa. Pronto só isso!” (E3, fem., 32 a., ens. fund. comp., cas.). 

 

 “... Na verdade eu passei na policlínica, aí de lá a moça falou para mim que 

achava que eu estava com depressão, aí me encaminhou, aí eu passei por ele (o 

médico do CAPS), e ele falou que era realmente depressão e depois em seguida 

apareceu a síndrome do pânico tudo junto, ao mesmo tempo.” (E3, fem., 32 a., ens. 

fund. comp., cas.).  

 

 “Não (recebeu prescrição de algum medicamento na AB), só quando passei 

aqui (no CAPS). Ele (o médico) passou medicação para mim.” (E3, fem., 32 a., ens. 

fund. comp., cas.). 

 

Além de E3, cinco dos entrevistados referem ter precisado ir diversas vezes 

às unidades básicas de saúde, ao P.S. e até ao cardiologista devido à exacerbação 

dos sintomas do TP, até que fossem encaminhados para o CAPS e recebessem um 

diagnóstico e tratamento específico. 

As falas da E3 anteriormente citadas são passíveis de diversas reflexões. 

Uma delas é que a entrevistada não associa o medicamento oferecido pelo P.S. 

como forma de cuidado na qual ela se sinta contemplada. Isso porque os serviços 

de emergência focam o cuidado na retirada da crise e do diagnóstico diferencial para 

descartar outras enfermidades (Chiaverini, 2011; SUS, 2015). Logo, o tratamento 

oferecido para esses casos será, inicialmente, medicamentoso, porém há uma 

grande interferência na orientação dos cuidados posteriores.  
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O tratamento dos TMCs, como é a classificação do TP, é preconizado na AB, 

(Chiaverini, 2011; SUS, 2015). Considerando essa questão, vemos na fala da E3 

que a falta de orientações se torna um problema considerável. Outra observação na 

fala da E3 sobre o cuidado oferecido na RAPS, trata-se de que em meio a sua 

peregrinação não foi oferecido a ela nenhum tratamento na AB, nem mesmo o 

medicamentoso, recebendo apenas um encaminhamento. Cabe ressaltar que antes 

de encaminhar uma suspeita diagnóstica para um CAPS, os profissionais da AB 

podem se beneficiar de interconsulta ou seguimento complementar com profissional 

de saúde mental no apoio matricial (MS, 2010; SUS, 2015). A interconsulta é o 

principal instrumento do apoio matricial na AB sendo, por definição, uma prática 

interdisciplinar para a construção do modelo integral do cuidado (Chiaverini, 2011). 

Um aspecto que caracteriza a interconsulta é o fato dela conter a discussão do caso 

e, se necessário, formas mais complexas de interconsulta, como é a consulta 

conjunta (Campos et al., 2012).  

No estudo de Delfini et al. (2017) os familiares das pessoas que buscam 

cuidado na RAPS também se sentem abandonados e relatam um sentimento de 

solidão. Os autores correlacionam esse sentimento à fragmentação dos serviços em 

rede, pois ainda operam na lógica dos encaminhamentos aos serviços mais 

especializados. Há uma concepção que interfere nas práticas, na qual a AB não se 

sente responsável pelos problemas considerados de saúde mental, por não se 

sentirem, muitas vezes, aptos a cuidar dessas situações.  

O atendimento dos quadros de TMCs é justamente preconizado na AB por ter 

o vínculo facilitado pelo cuidado já existente entre a pessoa e a equipe de saúde, o 

que é, supostamente, um facilitador na adesão ao tratamento proposto. Campos et 

al. (2012) citam que para muitos casos o médico da família e até mesmo o agente 

comunitário tem maior poder de vinculação do que os profissionais que trabalham no 

CAPS, pela proximidade e grande participação no território. No geral, observa-se o 

encaminhamento dessas pessoas para a atenção especializada - no caso um CAPS 

– como um possível gerador de risco de abandono ao tratamento, em função do 

estigma da “loucura” que ainda persiste na sociedade (Chiaverini, 2011). Esse tipo 

de concepção pode ser observado na fala da E5, demonstrando que por conta do 

preconceito de passar em um psiquiatra, adiou muito o seu tratamento.  
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  “... Minha mãe me levou para um médico particular, ele passou 

(medicamentos) e eu joguei fora, porque eu não era louca! Aí, já era para eu estar 

tomando há muito tempo, já tenho problema há muito tempo.” (E5, fem., 44 a., ens. 

med. inc., sol.). 

 

 Neste estudo, todos os entrevistados iniciaram o tratamento no serviço 

especializado através de um encaminhamento. O encaminhamento é visto como 

transferência de responsabilidade, materializado em um papel, no qual o profissional 

de saúde envia a pessoa em cuidado para outro equipamento que acha pertinente. 

Há, entretanto, o modelo formulado por Campos et al. que direciona o cuidado 

através de uma intervenção de forma compartilhada entre duas ou mais equipes: o 

apoio matricial (Chiaverini, 2011; Campos et al., 2012). Porém, na prática, há entre 

os profissionais da AB uma enorme dificuldade de apoiar as pessoas com problemas 

de saúde mental. Chiaverini (2011) afirma que há um déficit na formação acadêmica 

dos profissionais de saúde, os quais sentem-se incapazes ou despreparados de 

fazer o cuidado em saúde mental, uma vez que suas experiências com TM em sua 

maioria se dão em ambiente especializado, associando o cuidado em saúde mental 

à pessoa com TMGP que geralmente está em crise nesses ambientes, construindo, 

consequentemente, essa única visão de transtornos mentais. 

Uma das funções do profissional matriciador nesse contexto é dissociar o 

conceito de saúde mental do conceito exclusivo de “doença” mental. Atividades já 

realizadas na AB para promoção e prevenção em saúde, como grupos de atividade 

física, confraternização em datas comemorativas, estão consequentemente 

promovendo a saúde mental (Campos et al., 2012). O apoio matricial ou 

matriciamento é uma ferramenta essencial de educação permanente, a qual pode 

apoiar os profissionais da AB para que se sintam mais seguros e consigam acolher a 

demanda de TMCs, contando com o profissional matriciador para formular e 

acompanhar o PTS de algum caso ou para realização de grupos de pessoas com 

TMCs nas UBSs (Chiaverini, 2011). 

Delfini et al. (2017) citam em seu estudo que as pessoas não esperam 

necessariamente um diagnóstico, mas um acolhimento para a difícil situação vivida. 

O acolhimento é traduzido como uma escuta cuidadosa e sensível, ou seja, dar a 

voz à pessoa para que fale sobre seus problemas, suas expectativas, suas 
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explicações e suas tentativas de intervenção (Campos et al., 2012; MS, 2013a). Um 

exemplo disso se explicita na fala de E7, na qual podemos observar que pelo 

simples fato de ter a possibilidade de ser atendida em consulta médica, 

considerando seu atual contexto de saúde, ela percebe como um benefício. A 

entrevistada ainda afirmou que o agravamento dos problemas psiquiátricos (quadro 

de depressão) ocorreu por falta de acesso às especialidades clínicas que necessita, 

o que levou a ser encaminhada para o CAPS, o que, em sua visão, seria o único 

local que tem o tratamento que ela pode contar.No entanto, como vimos, isso é algo 

que sobrecarrega o serviço de saúde mental especializado. Ela diz:  

 

“Eu tenho confiança na equipe sim! Eu sei que não é só isso que está 

envolvido, eu tenho outros problemas que reflete nesse mal resultado da depressão. 

Eu faço acompanhamento do seio porque eu tenho três caroços no seio. Eu faço 

acompanhamento porque eu tenho um mioma. Preciso saber se está crescendo, se 

está regredindo, se vai precisar operar ou não. Todas essas doenças também piora 

a parte depressiva, é preocupação, aí tu se sentes mal, tu tens várias doenças e não 

tem acesso aos médicos que vai cuidar dessas doenças. Aí você sobrecarrega o 

que? A parte psiquiátrica, pois esse eu tenho acompanhamento, esse eu venho a 

cada três meses conforme ele marca...” (E7, fem., 50 a., ens. fund. inc., cas.). 

 

 Vemos, portanto, que há diversas dificuldades relatadas sobre a gestão do 

sistema público, considerando os diversos níveis de atenção. Como resultado disso, 

observa-se a desassistência às pessoas que necessitam, ou ainda, agravos em 

função do abandono de tratamento. Nesse sentido, Correia e Gondim (2014) citam a 

alocação dos recursos financeiros e humanos, o aumento considerável da demanda 

em saúde mental, fragilidade em termos de abrangência, acessibilidade, 

diversificação das ações, qualificação do cuidado e da formação profissional como 

desafios da implantação e gestão da RAPS. Concordando, então, com Delfini, et al. 

(2017) que ressaltam que os operadores primordiais no cuidado são o acolhimento, 

escuta qualificada, vínculo de confiança, corresponsabilização e humanização, e 

esses devem ser oferecidos a qualquer e toda pessoa que busca o cuidado nos 

equipamentos de saúde, os discursos dos participantes da pesquisa permitiram 

vislumbrar que essas questões são cruciais para garantir acesso e direitos.  
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4.2.2 Tratamento de pessoas com TP 

 

 São diversos os tipos de tratamentos possíveis para a pessoa que têm TP 

que objetivam diminuir a frequência, intensidade e duração das crises de pânico 

bem como a evitação fóbica (Salum et al., 2009). Quanto ao uso de medicamentos, 

a literatura científica consultada preconiza o uso dos Inibidores Seletivo de 

Recaptação de Serotonina (ISRS) como medicamento de primeira escolha no 

tratamento do TP pela segurança e eficácia apresentada (APA, 2010; SUS, 2015).  

Na presente pesquisa, todas as pessoas utilizavam, no período da pesquisa, 

a classe terapêutica citada. Seis pessoas têm a prescrição de cloridrato de 

paroxetina e duas de cloridrato de sertralina. 

Os protocolos de tratamento para TP consultados indicam que se não houver 

resposta em 12 semanas de tratamento, deve-se considerar a troca do 

antidepressivo. Se o paciente utilizava um ISRS por ser primeira linha, pode ser 

trocado por um antidepressivo tricíclico (ATC), por exemplo (MS,2010; SUS, 2015).  

Observou-se na consulta aos prontuários institucionais dos participantes da 

pesquisa que ocorreram algumas trocas nesse período de tratamento (12 semanas), 

porém o medicamento de escolha foi outro ISRS, o cloridrato de paroxetina. O 

cloridrato de paroxetina se ajusta bem a pessoas com TP que denotam tendências a 

sintomas fóbicos e obsessivo-compulsivos, sendo o medicamento que mais se 

assemelha com os ATCs e tem como vantagem menos efeitos colaterais (SUS, 

2015). Os ATCs não apresentam vantagens globais em comparação ISRS e, em 

função dos efeitos colaterais, tornam-se tratamento de segunda e terceira linha 

quando há opção farmacoterapêutica (Oliveira e Lima, 2002). Desta forma, havendo 

acesso ao cloridrato de paroxetina como opção, ela se torna uma melhor escolha de 

tratamento para as pessoas com TP se comparada aos ATCs. 

Três pessoas que participaram da pesquisa mantêm a associação das duas 

classes medicamentosas (ISRS e ATC), dois com clomipramina e um com 

amitriptilina. Um efeito colateral importante dos ATCs é a sedação (Moreno et al., 

1999). Acredita-se que esse efeito colateral dessa classe de medicamentos possa 

contribuir para que não seja necessário aumentar a dose do benzodiazepínico (BZD) 

em uso. 
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O tratamento medicamentoso para o TP com antidepressivos deve ser feito 

em monoterapia, por um período mínimo de dois anos para garantir a redução dos 

sintomas e proteger contra recidivas (SUS, 2015). Sobre o tempo de uso – 

considerando a data final para contabilização dos dados da pesquisa, no mês de 

dezembro de 2016 – duas pessoas fazem uso há 13 meses, uma pessoa há 18 

meses, e os demais mais que dois anos. Cabe ressaltar que o período mínimo de 

dois anos de tratamento com ISRS é contado a partir do efeito esperado (SUS, 

2015). 

Todavia, nenhum dos entrevistados faz o tratamento em monoterapia, ou 

seja, todos eles têm outra classe medicamentosa prescrita. Assim, todas as pessoas 

têm uma associação com um BZD. Quanto ao uso do BZD, a literatura científica 

preconiza, quando necessário, por até quatro semanas, sendo que após esse 

período deve-se reduzir a dose e descontinuar gradativamente (ABP, 

2008; ABP, 2013). Em média, o tempo de uso para BZD foi de 30 meses (mínimo 13 

meses e máximo de 47 meses). A utilização do BZD está, para todos os casos, 

iniciada desde a primeira consulta, associada ao ISRS e não foi descontinuada para 

nenhum participante pesquisado.  

Apesar de diversos autores discordarem da utilização de BZDs por um longo 

período de tempo (Salum et al., 2009; Baldissera et al., 2010; MS, 2010; Wanderley 

et al., 2010; Firmino et al., 2011; Rocha e Werlang, 2013; Luz et al., 2014; Moura, 

2014), para Castro et al. (2013) é possível que haja uma indicação de um BZD em 

longo prazo para controle de alguns distúrbios de ansiedade, como o TP ou 

agorafobia. 

Nossos dados indicaram que quatro pessoas apresentaram a prescrição 

associada a um antipsicótico, são eles: olanzapina, risperidona, periciazina e 

levomepromazina. Essa informação é relevante se considerarmos que anti-

histamínicos, antipsicóticos e outros tipos de sedativos não tem indicação no 

tratamento do TP (SUS, 2015). Entretanto, é possível a utilização desses 

medicamentos em função de sintomas como pensamentos paranoides, 

usados como adjuvante nos quadros de depressão no processo de retirada de ISRS 

e, também, em casos de queixas de insônia persistente (Chiaverini, 2011; SUS, 

2015). 
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Considerando os protocolos de indicação de tratamentos medicamentosos, 

poderíamos afirmar que as prescrições dos participantes da pesquisa estão em 

desacordo com o preconizado. Entretanto, é preciso levar em conta a concepção 

vigente de que os pacientes têm o direito de acesso à medicação como um direito 

essencial a saúde (Onocko-Campos et al., 2013).   

O tratamento proposto pelo profissional de saúde, assim como a decisão de 

mantê-lo deve ser sempre compartilhado, de forma que a pessoa cuidada se torne 

cogestora do seu cuidado em saúde (Onocko-Campos et al., 2014).  

Certamente a resolutividade dos tratamentos em saúde está intrinsecamente 

ligado às decisões compartilhadas. Essa decisão de aderir o proposto reflete a 

autonomia da pessoa, não no sentido de independência e sim no de “estar em 

relação com o outro” (Onocko-Campos et al., 2014). As projeções que cada sujeito 

faz sobre diversos aspectos de sua vida são reflexo da construção desse processo 

de autonomia, por esse motivo é tão importante que seja adequadamente informada, 

reflexiva e coletiva.  

Entender o contexto da pessoa em acompanhamento nos serviços de saúde 

é a base para integralidade do cuidado, já que o ser humano com toda sua 

complexidade tem o sofrimento ou a doença como um dos aspetos de sua vida, se a 

pessoa que necessita de cuidado não vislumbrar a importância de aderir aos 

tratamentos propostos certamente não o fará. Ao ignorar isso o profissional de 

saúde pode deixar de abordar uma importante causa de sofrimento (MS, 2013a). 

  Quanto a outras opções de tratamento, questionou-se aos entrevistados que 

opções não farmacológicas, alternativas ou complementares foram oferecidas a 

cada participante da pesquisa. Nenhum entrevistado relatou saber ou ter sido 

informado sobre opções não farmacológicas que possam ajudar no seu tratamento 

em saúde. No entanto, algumas medidas comportamentais são observadas nos 

discursos, como podemos observar na fala de E3: 

 

“Não, o Paulo (médico) conversou comigo falou assim:  P., evita a dormir de 

dia, porque à noite você vai sentir sono e vai conseguir dormir! … Eu confio muito no 

Paulo (médico). Quando ele fala P.  você tem que fazer o tratamento direitinho 

senão você não vai melhorar. Eu sei, mas eu não sigo!” (E3, fem., 32 a., ens. fund. 

comp., cas.). 



59 

 

    

 

 

A fala de E3 é um exemplo que permite refletir sobre o quão importante é o 

entendimento do contexto da pessoa em cuidado. Tal reflexão nos leva a alguns 

questionamentos, como “por que será que, mesmo sabendo que caso não faça o 

tratamento direito ela não vai melhorar, ela não segue?”; “por qual motivo ela não 

consegue ficar acordada durante o dia?”; “será que ela tem alguma atividade 

durante o dia na qual a faça sentir-se útil / ativa?”; “será que foram formuladas / 

oferecidas / discutidas estratégias em conjunto para que essa pessoa consiga não 

dormir de dia e consequentemente (teoricamente) dormir à noite?”. Quanto a essas 

indagações, podemos visualizar que uma visão integral do indivíduo, juntamente 

com a cogestão nas tomadas de decisões, cogitaria provavelmente um desfecho 

diferente do apontado. Podemos concluir, através da fala do profissional que 

atendeu E3, que a sugestão comportamental tem uma lógica, mas que não abarca a 

vivência a experiência do sujeito, e dessa forma, há um grande risco de não adesão.  

Em relação a esse aspecto, Onocko-Campos et al. (2013) ressalta que as 

causas, evolução e desfechos de um público que recebeu um mesmo diagnóstico 

dependem da inter-relação dinâmica de fatores genéticos, biológicos, psíquicos, 

pessoais, socioculturais e contextuais, frisando a importância de se entender a 

singularidade de cada indivíduo como a base do cuidado eficaz. 

 Outro aspecto foi abordado por E6, quando expressa a necessidade de haver 

espaços e formas de tratamento diferente das oferecidas no CAPS. Ele ressalta a 

importância de se socializar com pessoas que sentem o mesmo que ele, além da 

necessidade de falar, ouvir, ponderar, expor dúvidas e incertezas, como vemos a 

seguir: 

 

  “É eu queria acrescentar que o Dr. Gustavo (médico) pudesse verificar se 

existe outro tratamento, né?  Tipo reuniões assim, com pessoas também que estão 

passando por isso, e saber outros tratamentos, que ele falasse o que eu realmente o 

que tenho se  tem como ele diagnosticar através do que eu falo para ele do que eu 

sinto, medo, muito  pensamento antigo e nervoso, corpo que treme essas coisas 

assim.” (E6, mas., 48 a., ens. med. inc., cas.). 

 

O trabalho em grupo terapêutico, enquanto dispositivo de cuidado, tem como 
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finalidade favorecer o autoconhecimento e a possibilidade de socialização da 

palavra através das falas individuais e da escuta do outro, construindo sentido tanto 

para o indivíduo quanto para o grupo (Santos, 2014). Há no CAPS diversos espaços 

em que ocorrem esse tipo de discussão, porém como já abordado anteriormente, os 

grupos que acontecem no CAPS não abarcam a singularidade dos TMC‟s que, 

provavelmente, encontrariam maior compatibilidade de reflexão e troca coletiva em 

espaços na AB. 

 

4.3 Percepção sobre o cuidado prestado pela equipe interdisciplinar 

 

4.3.1 Cuidado “médico centrado” versus cuidado interdisciplinar 

 

Sete, dos oito entrevistados, referenciam receber apenas atendimento médico 

no CAPS e não reconhecem a lógica interdisciplinar preconizada no equipamento. 

Dos oito participantes, apenas um não tinha um profissional de referência técnica 

responsável pela condução do PTS no momento da pesquisa, pois o profissional de 

referência técnica desse caso não estava mais trabalhando na unidade e ainda não 

tinha sido definido quem seria o substituto.  

A referência técnica de cada caso é definida no acolhimento inicial pelo 

técnico plantonista do dia, mas pode também ser o profissional no qual a pessoa 

tenha mais vínculo (MS, 2013a; Gonzaga, 2013). Nos CAPS de Santos é observável 

que devido à grande demanda e a falta de recursos humanos as referências 

técnicas acompanham os PTS de forma mais constante das pessoas com TMGP, 

sendo que as pessoas com TMCs, em geral, são atendidas em regime ambulatorial, 

ou seja, são atendidas apenas em consulta médica e retiram a medicação na 

farmácia da unidade. Apesar da maioria das pessoas que são acompanhadas no 

serviço terem a possibilidade de fazer um acompanhamento interdisciplinar com as 

referências técnicas, muitas delas não sabem disso.  

Apenas um entrevistado referiu que faz o acompanhamento com a equipe 

interdisciplinar e participa de oficinas realizadas no equipamento, dizendo:  

 

“... Não estou querendo aqui rasgar seda, mas você é muito boa na farmácia, 



61 

 

    

 

a Maria é muito boa como psicóloga, o Gustavo é muito bom como psiquiatra, assim 

como o Wagner (médico) deve ser, ele mostra ser.” (E1, mas., 41 a., ens. med. 

comp., solt.). 

 

E1 foi o único participante da pesquisa que entende o cuidado de forma mais 

ampla, porém ainda multidisciplinar, ou seja, reconhece os diferentes campos de 

saber, mas não observa uma relação/interação entre os mesmos. Quanto a isso, 

Furtado (2007) ratifica que a diferença básica entre a multidisciplinaridade e a 

interdisciplinaridade é a forma com que as disciplinas se relacionam que pode ser de 

forma fragmentada ou através de canais de trocas na execução de um trabalho a ser 

desempenhado conjuntamente. Dessa forma, o E1 classifica os saberes 

separadamente, não consegue vislumbrar um cuidado coletivo/interativo, fazendo 

uma avaliação do trabalho de cada profissional como “bom”, mas apenas em sua 

área de conhecimento.  

 Todos os participantes referiram gostar e confiar no cuidado prestado pelos 

profissionais da equipe do CAPS. Vale lembrar que, para sete deles, o 

acompanhamento tem sido somente médico, ou seja, logicamente que os elogios 

em sua maioria são para esse atendimento. Os demais elogios para os outros 

profissionais que compõe a equipe de atendimento no CAPS são referentes a 

simpatia e/ou boa vontade das pessoas que trabalham no local e não relacionado às 

atividades técnicas que exercem. Como podemos observar nas falas de E2, E4 e E8 

a seguir:   

 

 “É ótima viu (a equipe), sempre me trataram bem. O médico, juro mesmo, é 

maravilhoso, né?  O médico quando me vê não tem aquela cara feia, geralmente o 

médico tem aquela cara, nem sempre conversa legal, às vezes ele (o médico) vê ela 

(a esposa) e conversa, eu acho legal por aqui.” (E2, mas., 62 a., ens. fund. comp., 

cas.). 

 

 “Muito boa, muito boa. (a equipe) todo mundo me atende bem. Doutor me 

atende otimamente bem.” (E4, mas., 56 a., ens. med. comp., cas.). 

 

  :“Olha ... Incluindo o doutor Gustavo (médico) e tudo? Dr. Gustavo., sim nele 
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eu confio, nele eu confio. Entrevistadora: E quanto aos demais membros da 

equipe? Aí já dou uns 5%, aliás, já dou uma nota cinco.” (E8, fem., 41 a., ens. med. 

comp., sol.). 

 

Cabe aos profissionais de saúde interferir nos processos de trabalho, a fim de 

modificar essa visão, promovendo ações que visem a ação interdisciplinar. Esse 

mesmo tipo de visão foi também observado nos discursos dos participantes quanto 

às funções do profissional farmacêutico, pois todos os entrevistados entendem que a 

função do farmacêutico seria a de simplesmente dispensar os medicamentos, como 

vemos nas falas E2, E3, E4, E6, E7 E8 a seguir: 

 

 “Farmacêutico quando ele entrega o remédio? (pesquisador acenou com a 

cabeça que sim) Tipo assim quando vai pegar o remédio às vezes tem aquela 

demorazinha, não sei o que, mas também não tem nada a ver. Entrega normal os 

remédios. Não tenho o que falar mal do farmacêutico nada.” (E2, mas., 62 a., ens. 

fund. comp., cas.). 

 

 “Ele tem que me fornecer o remédio, né? Quando ele não está eu fico sem, 

que nem aconteceu ontem que eu tive que pegar da minha vizinha, que ela toma 

também, para eu poder dormir.” (E3, fem., 32 a., ens. fund. comp., cas.). 

 

  “Papel do farmacêutico? Você no caso? (pesquisador acenou com a cabeça 

que sim) A... é boa não tenho o que reclamar você me atende direitinho, me trata 

bem. Eu já esqueci sacolinha para pegar remédio, você tinha, pegou e me deu. Não 

me deu bronca, não me deu indireta, não falou nada. Eu sempre procuro levar uma 

sacolinha, para pegar medicação, acho que esqueci uma   vez só!” (E4, mas., 56 a., 

ens. med. comp., cas.). 

 

  “Entregar o remédio não é?” (E5, fem., 44 a., ens. med. inc., sol.). 

 

 “Papel dele é não me entregar o remédio errado, né? Acho que seria uma 

falha que eu não aceitaria, né? Já aconteceu em outros lugares por aí. Da pessoa 

dar o remédio diferente e a pessoa passar mal.” (E6, mas., 48 a., ens. med. inc.., 

cas.). 
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 “Para mim? (risos) ele entrega os remédios certinhos conforme o médico 

prescreveu.” (E7, fem., 50 a., ens. fund. inc., cas.). 

 

 Nos casos de E1, apesar de não saberem o motivo pelo qual o profissional 

farmacêutico é importante no seu tratamento, ainda entende, pelo menos, que há 

em questão um conhecimento sobre medicamentos: 

 

 “Muito importante porque, eu dependo do farmacêutico (risos) para minha 

saúde, né? Então o farmacêutico sabendo o que ele está fazendo e tendo 

conhecimento do medicamento tal. Eu acho que é um papel muito importante. Não 

sei dizer assim... Mas... O pouco que a gente interagiu, assim, no caso acho que foi 

válido. Muito importante, acho que é isso!” (E1, mas., 41 a., ens. med. comp., solt.). 

 

 Diversas são as atividades do profissional farmacêutico no âmbito da saúde 

mental, que pode incluir grupos, visita domiciliar, acolhimento, apoio matricial, 

reuniões com as equipes, entre outras (Correia e Gondim, 2014). Embora haja 

disponibilidade dos profissionais farmacêuticos nos serviços de saúde mental em 

exercer estas funções, isso parece não chegar como uma ampliação de qualidade 

do cuidado ofertado, e, no cotidiano, estes profissionais continuam focados na 

dispensação de medicamentos, restritos ao espaço físico da farmácia, pela gestão 

dos medicamentos e atividades burocráticas que permeiam esse âmbito.  

Os entrevistados foram bastante explícitos em afirmar que o papel 

fundamental do farmacêutico é permitir que a farmácia esteja sempre aberta, e, 

assim, ele pode conseguir fazer a retirada da medicação logo após o atendimento 

médico. Diante disso, vemos que o medicamento é, sem dúvida, um importante 

aliado na terapêutica dessas pessoas, algo que é classificado como um direito ao 

qual querem ter acesso (Roman e Werlang, 2011).  

Parece haver uma dificuldade no entendimento dos entrevistados quanto à 

importância do papel do farmacêutico na equipe interdisciplinar. Por outro lado, o 

número reduzido de profissionais dessa área faz com que o trabalho articulado com 

o resto da equipe se torne prejudicado, pois para que o mesmo ocorra, com a 

infraestrutura de recursos humanos atuais, haveria necessidade de restrição dos 
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horários de funcionamento da farmácia. Sendo assim, se a participação do 

farmacêutico nas ações da equipe implica no fechamento da farmácia (ainda que por 

um período do dia), os usuários dos serviços podem entender que a falta de acesso 

a esse equipamento venha a lesar seu direito de acesso a medicação.  

Fundamentalmente, para que ocorram processos mais amplos como 

discussões interdisciplinares, padronização de medicamentos ou a saída do 

profissional para um curso (na busca de formação e qualificação), é preciso que se 

supere a noção de que essa ação beneficiaria apenas ao profissional e não o 

coletivo. A compreensão de que essas ações dos profissionais farmacêuticos 

gerariam “um transtorno para a retirada do medicamento” é uma concepção muito 

restrita de cuidado em saúde, pois esse profissional tem muito a contribuir com o 

trabalho interdisciplinar, desde que tenha condições de infraestrutura para isso. 

Sendo assim, com a descentralização do profissional farmacêutico como o único 

profissional responsável por dispensar o medicamento nas farmácias dos CAPS, 

com a inclusão de um técnico ou auxiliar de farmácia em cada farmácia dos CAPS já 

haveria uma melhora nos processos logísticos, que facilitariam o envolvimento do 

farmacêutico no cotidiano do trabalho no equipamento de saúde. 

Cabe, então, a este profissional pensar em formas de valorização para o 

reconhecimento das pessoas que fazem acompanhamento neste serviço, e ainda 

manter a cobrança para que o serviço de dispensação do medicamento não fique 

centralizado em um único profissional. Como já citado, há um grande esforço 

individual para que se efetivem os espaços onde o profissional farmacêutico pode, e 

deve participar, como é o caso de reuniões da equipe interdisciplinar, inclusão na 

comissão municipal de padronização de medicamentos, processos de educação 

permanente e reuniões de apoio matricial. Tais processos se concretizam em alguns 

momentos, ou deixam de ocorrer em outros, como é o caso do apoio para os 

farmacêuticos da saúde mental. 

 

4.3.2 O medicamento no lugar do projeto terapêutico singular (PTS) em 

saúde mental  
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Todos os entrevistados afirmaram sentir vontade de parar de tomar as 

medicações, porém nenhum deles tem segurança e/ou inciativa para fazer essa 

tentativa no momento. O tratamento em saúde pautado apenas no uso de 

medicamentos faz com que estabeleçam uma relação com a medicação como um 

como único refúgio, como uma relação de dependência. É possível observar essas 

afirmações no discurso da E8:  

 

 “Não, teria que conversar com o doutor, né? Para saber. Às vezes eu nem 

pergunto por que eu sei que por enquanto não posso viver sem ele, (o 

medicamento) infelizmente... Então acho que na hora que eu me sentir que eu estou 

preparada, achar que eu estou preparada para assim poder diminuir, que eu estiver 

mais centrada, vou estar mais firme, vou poder começar um tratamento que possa 

diminuir ele. A tendência é mais para frente, para parar aí sim eu procuro saber, 

porque eu sei que agora não tenho condição, não tenho condição mesmo!” (E8, 

fem., 41 a., ens. med. comp., sol.). 

 

Na fala de E5 pode-se notar a tentativa do médico em proceder a diminuição 

do BZD, porém a entrevistada não entendia essa proposta e temia que isso 

acontecesse. Ela diz:  

 

“Quando eu comecei o tratamento eu tomava de dia, um pedacinho. O tempo 

foi passando e ele foi tirando.” Entrevistadora: Ele disse que é possível parar de 

tomar a medicação? “Não agora (responde rapidamente)... É... Mas agora vai 

demorar um pouco... Acho que vai demorar muito... (fica pensativa de cabeça baixa, 

olhando e mexendo com os dedos).” (E5, fem., 44 a., ens. med. inc., sol.). 

 

A fala E3 retrata que o médico trouxe uma perspectivava de diminuição no 

uso dos medicamentos, porém a entrevistada entendeu que a retirada do BZD 

deveria ser proporcional à melhora dos sintomas:  

 

“Uma vez ele falou para mim eu ia começar a diminuir a quantidade, e não 

diminui por quê? „Porque toda vez que você vem, você fala que você teve crise‟ 

(usuária reproduzindo a fala do médico). Por isso que ele não cortou e não diminuiu 
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nem nada...” (E3, fem., 32 a., ens. fund. comp., cas.). 

 

 Para essa questão os benefícios imediatos versus malefícios em longo prazo, 

devem ser amplamente discutidos com a equipe de saúde e a pessoa em cuidado, 

para que ela possa de forma consciente e informada decidir sobre o principal 

desfecho do seu tratamento medicamentoso. Obviamente esse tipo de abordagem 

deve ocorrer de forma compartilhada, e de acordo com a singularidade que cada 

caso requer. Para que isso ocorra, é necessário diálogo sobre o tema com os 

diversos profissionais de saúde.  

E1 também cita o desejo de parar, mas ressalta diversas vezes que o 

momento atual em que vive não seria possível. Enfatiza de tal forma, como se 

quisesse convencer a pesquisadora para que não entendesse que era possível 

pensar em uma tentativa de retirada do BZD a partir de suas respostas. 

 

 “Não no momento. Eu gostaria de parar de tomar todos, entendeu? Mas no 

momento eu não gostaria de parar de tomar. No momento? Não. Por esses efeitos 

que ela me traz né? Calmaria... Agora, lógico, gostaria de conseguir um dia parar de 

tomar, e conseguir sair, socializar tudo, isso sim, agora no momento... Se você falar: 

Gostaria de parar de tomar agora? Do jeito que você está? Não!” (E1, mas., 41 a., 

ens. med. comp., sol.). 

 

A Lei nº 5.991/73 define medicamento "como todo produto farmacêutico, 

tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou 

para fins de diagnósticos" ou "uma substância química com objetivo de cura" (Brasil, 

1973). A cultura de que o medicamento simboliza "saúde", pode ser um dos motivos 

que influenciam as pessoas à prática da automedicação (Castro et al., 2013). 

  No relato de quatro dos participantes também identificamos que eles usam a 

medicação BZD em quantidade maior que a recomendada pelo prescritor, por conta 

própria, quando ocorre qualquer situação do cotidiano que gere ansiedade. Eles 

justificam essa atitude como sendo um comportamento que lhes faz sentirem-se 

mais calmos ou conseguir mais controle sobre situações ansiogênicas, como vemos 

a seguir nas falas de E1, E3 e E6. Destaca-se no relato de E3 a informação de que 

ela sentiu sua pressão arterial se elevar e por isso tomou a medicação.    
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 “... No caso de perícia fico ansioso quando tenho perícia do INSS, então eu 

já fui... Já tomei esse medicamento para poder ir à perícia, mesmo não sendo no 

horário, por que eu tomo ele de noite, a perícia era de manhã, então me foi dito que 

eu podia tomar meio no caso, por que eu tomo um, meio embaixo da língua para eu 

poder ir mais calmo.” (E1, mas., 41 a., ens. med. comp., sol.). 

 

 “É só quando eu vou dormir aí eu tomo ele antes, se eu tiver ... Tipo que 

nem... Vai fazer um mês agora, que moça que morava atrás da minha casa ela 

faleceu e eu que achei ela morta dentro de casa né? Aí eu fiquei muito nervosa, aí 

minha pressão subiu aí eu tomei para poder me acalmar, porque ela não tinha 

família não tinha ninguém eu que tive que correr atrás de velório de enterro de tudo, 

mas fora isso só no horário que ele manda tomar mesmo para dormir.” (E3, fem., 32 

a., ens. fund. comp., cas.). 

 

 “Quando eu fico sem tomar ou se eu também discuto com alguém, fico 

nervoso, nem um não dá, tem que tomar dois!” (E6, mas., 48 a., ens. med. inc.., 

cas.) 

 

 “Já, por motivo mesmo de muito nervoso mesmo, querer me dar crise fora do 

horário.” (E8, fem., 41 a., ens. med. comp., sol.). 

 

Segundo a OMS, cabe ao profissional farmacêutico atuar em defesa da saúde 

de pessoas em sofrimento, promover o uso consciente dos produtos farmacêuticos, 

bem como participar da promoção e educação sanitária, o que envolve, entre outros 

aspectos, o processo educativo das pessoas acerca dos riscos da automedicação, 

da interrupção e da troca da medicação prescrita e da necessidade da receita 

médica (Sampaio, 2007). 

Entretanto, não é uma função privativa do farmacêutico, pois todos os 

profissionais de saúde devem estar capacitados sobre os processos que envolvem a 

prescrição medicamentosa, os efeitos colaterais, o abuso/dependência e, entre 

outros aspectos, a automedicação. São diversos desafios no cuidado interdisciplinar, 

entre eles destacamos nessa discussão o medicamento no lugar do PTS das 
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pessoas usuárias dos serviços de saúde mental. O medicamento é um importante 

aliado na terapêutica de diversos transtornos (Roman e Werlang, 2011), porém não 

pode ser o único dispositivo da psiquiatria no tratamento de qualquer sofrimento 

(Ferrazza et al., 2010). A fala de E7 mostra a esperança irreal da usuária em tomar a 

medicação e não sentir nenhum tipo de ansiedade, como se o medicamento 

bloqueasse os sentidos normais de qualquer ser humano.  

 

“Esse medicamento, o da noite, seria para dormir, mas não é, porque eu já 

parei de tomar ele e consigo dormir bem, mas se eu não tomar ele eu sinto as dores, 

eu fico com crise. Agora o antidepressivo o médico me passou para amenizar a 

ansiedade. Se acontece alguma coisa eu estou ansiosa, se sair alguma coisa fora 

do controle já estou ansiosa. Eu acho que se o medicamento é para isso, era para 

acontecer as coisas e eu não ficar ansiosa.” (E7, fem., 50 a., ens. fund. inc., cas.). 

 

  Os demais entrevistados (E1, E2, E3, E6, E7 e E8) através dos relatos, 

permitem identificar uma relação com a medicação, especialmente com o BZD, que 

parece ter uma função de “fórmula mágica” para os desconfortos que vivenciam. 

 

“O efeito que ela me traz? Tá! De todos os medicamentos esse é o que mais 

me acalma. Depois de talvez meia hora, agora talvez meu corpo já tenha criado 

resistência e demora um pouco mais, mas sempre me acalma e me deixa mais 

focado. Eu quero produzir de alguma forma, depois que eu tomo e sinto efeito é uma 

sensação de paz que te dá assim... Você para de pensar em tudo. Porque eu penso 

muito no que vai acontecer amanhã e tal, e isso tudo ele corta. Ele te deixa bem, ele 

me deixa focado no quer que eu esteja fazendo, eu fico bem focado, nada me distraí 

nada me atrapalha ou me deixa preocupado.   Eu sei por que eu tomo os 

outros separado dele, e não é o mesmo efeito q quando eu tomo clonazepam e ele 

me traz essa calmaria, basicamente isso.  A calmaria ele me traz essa sensação de 

querer fazer algo, se eu estou parado eu quero fazer alguma coisa, nem que seja 

limpar alguma coisa assim (risos) eu quero produzir entendeu? Fazer alguma coisa.” 

(E1, mas., 41 a., ens. med. comp., sol.). 

  “O efeito eu não sei, parece que até me acalma, clonazepam, né? Ele me 

acalma e me dá um sono para dormir assim. Quer dizer, eu não sei...  Ou eu pus na 
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cabeça isso, né?” (E2, mas., 62 a., ens. fund. comp., cas.) 

 

  “Ah, me relaxa, tira o peso que eu estou no corpo.” (E3, fem., 32 a., ens. 

fund.comp., cas.) 

 

  “Ah, sensação de quando eu era normal, poder dormir, poder andar sem ficar 

com medo das coisas. Aí é isso, mas se eu ficar um dia, se eu esquecer ... Aí no 

outro dia de noite, aí já não consigo dormir.” [...] Bom, pelo menos eles estão me 

deixando calmo né? Agora não sei se ela vai mudar o remédio, sei que o 

clonazepam é o que me faz bem!” (E6, mas., 48 a., ens. med. inc., cas.) 

 

“Ele tira minhas dores, acredito que só isso.” (E7, fem., 50 a., ens. fund. inc., 

cas.) 

 

  “Me acalma, me acalma. Ele me acalma, me deixa mais serena, ele me 

tranquiliza mais, ele corta todos os tipos de sintomas. Sintomas assim que eu 

tenho que eu falo para você, vontade de não levantar da cama, de sair correndo. É 

estranho, até minha boca, minha boca já está começando a colar por que eu não 

tomei ele ... Tipo assim!” (E8, fem., 41 a., ens. med. comp., sol.) 

 

Cabe lembrar que a ansiedade é uma emoção normal e indispensável ao 

desempenho adequado do ser humano (Oliveira e Lima, 2002; MS, 2010). Nota-se 

um empuxo ainda frequente aos processos de “medicalização da vida” que, muitas 

vezes, pode ser – ainda que não propositalmente – acentuada pela postura e forma 

de atendimento dos profissionais de saúde. Certamente da forma como as relações 

de cuidado se processam atualmente, há grande probabilidade de que a pessoa 

construa um conceito de que não pode viver sem a medicação, e pode recorrer ao 

medicamento por qualquer sentimento de dor, ansiedade e tristeza.  

Grande parte dos estudos de medicalização apontam que a vida, em si, vem 

sendo crescentemente medicalizada e que os médicos e medicamentos são 

entendidos como soluções para as dificuldades humanas (Silva, 2014). São 

contextos em que problemas não médicos se tornam "diagnosticáveis" e "tratáveis" 

como problemas médicos, e o que anteriormente seriam considerados 
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características pessoais, tornaram-se doenças (Conrad, 1992).  Castro et al. (2013) 

ressaltam que atualmente há baixa tolerabilidade da humanidade para lidar com 

estresse, que contribui para a busca cada vez maior pelos BZDs.  

Whitaker (2017) reflete como o medicamento pode causar um “embotamento”, 

ou seja, tornar a pessoa sem a habilidade de expressar os sentimentos, e 

consequentemente encarar alguns aspectos da vida cotidiana.  No estudo de Luz et 

al. (2014) as pessoas relataram falta de orientação sobre os riscos do uso crônico de 

medicamentos, a ausência de diálogo com o médico sobre a descontinuidade do 

tratamento e o bem-estar associado ao uso desses medicamentos. Cabe a equipe 

de saúde promover ações/aconselhamentos para que o uso de BZD não seja 

estimulado, ou mesmo usado de forma irresponsável.  

Diante dessas reflexões, a fala de E1, que se posicionou dizendo que não 

precisa aumentar a dose de BZD, ilustra que os profissionais precisam, de fato, estar 

preparados para levar em consideração os pontos de vista singulares dos usuários, 

indo para além de seus conceitos e preconceitos: 

 

  “Ela (a psicóloga) perguntou se eu gostaria de tomar e de aumentar o 

clonazepam. Não se eu gostaria, se eu achava que deveria. Eu falei que, por mais 

que eu esteja com esses problemas, eu achava que era besteira no momento. Se a 

coisa piorar e eu não consegui sair, ficar trancado em casa, 24 horas, aí eu acho 

que sim, mas meu objetivo era manter a medicação e tentar com acompanhamento 

melhorar (se referia a acompanhamento da referência técnica)” (E1, mas., 41 a., 

ens. med. comp., sol.).  

 

Correia e Gondim (2015) comentam que a transformação das práticas 

assistenciais é um desafio, especialmente em função do fato de que a formação dos 

profissionais continua atrelada ao modelo médico-centralizador, dificultando, assim, 

a compreensão do processo saúde-doença e suas intervenções em um trabalho 

interprofissional. Por sua vez, Tesser (2006) ressalta que toda atenção à saúde 

corre o risco de, ao invés de promover a autonomia, reivindicar sua submissão, 

alimentando a dependência e a compulsão ao consumo.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Uma contribuição relevante da presente pesquisa é a reflexão sobre as 

consequências do atendimento da demanda de TMCs no município de Santos na 

atenção especializada, quando se preconiza o cuidado na atenção básica. Além da 

sobrecarga dos serviços especializados – por não ser efetivado o processo de 

articulação dos pontos da RAPS no município – observa-se que o cuidado dedicado 

aos usuários com esses diagnósticos acaba focado apenas na prescrição médica.  

Algumas limitações podem ser observadas na presente pesquisa como o fato 

de ter escolhido o TP como recorte dentre tantas categorias diagnósticas, e a 

pesquisa ter sido feita em um CAPS, e não ser possível saber o quantitativo de 

pessoas com TP acompanhadas na AB. Há falta de estudo comparativo para 

pessoas com TP em acompanhamento no CAPS, possivelmente por não ser o local 

preferencial de cuidado. Há necessidade de mais estudos sobre essa demanda da 

AB que ainda permanece em atendimento no CAPS de forma que impulsione a 

efetivação do apoio matricial em todos os espaços da AB no município. 

Efetivar os espaços da RAPS para oferecer um cuidado integral aos TMCs é 

um desafio, pois ainda há uma resistência na AB sobre o cuidado com transtornos 

mentais. Cabe aqui um questionamento sobre a quão estruturada está a AB para 

lidar com a questão da saúde mental, pois muitas vezes são associados à ideia de 

“sofrimento mental” como “doença mental” e, além disso, que essas “doenças 

mentais” não seriam alvo de sua intervenção. Sendo assim, torna-se fundamental a 

adoção efetiva das diretrizes nacionais no município, favorecendo as ações devidas 

em cada nível de complexidade. 

 Vimos, nas falas dos participantes da pesquisa, que o cuidado para casos de 

TMCs ainda permanece médico-centrado, favorecendo a medicalização como foco 

da atenção. Considerando que o problema da medicalização é um traço da 

contemporaneidade, deve-se investir em reflexões coletivas, já que os profissionais 

de saúde ainda, por diversas vezes, contribuem para essa prática.  

Quanto ao papel dos profissionais de saúde, cabe à equipe interdisciplinar 

zelar pela integralidade do cuidado e pela qualidade de vida das pessoas. Destaca-

se no presente trabalho, a importância do profissional farmacêutico, onde sua 
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atuação deve ocorrer além do espaço físico da farmácia compondo a equipe 

interdisciplinar e  viabilizar o processo de cuidado na AB, principalmente através do 

apoio matricial que, além de fomentar o cuidado compartilhado de forma que 

beneficie as pessoas com TMCs, também pode contribuir para constituir espaços de 

educação permanente como educador em saúde para os profissionais da AB.  

Vislumbramos efetivar a proposta de apoio matricial através da estratégia 

gestão autônoma da medicação (GAM), que entra nesse contexto como ferramenta 

essencial para que possamos elencar as necessidades apontadas pelos 

entrevistados a fim de dar acesso às informações, problematizar o uso dos 

medicamentos e as diversas possibilidades de cuidado na perspectiva de evidenciar 

os direitos das pessoas usuárias dos equipamentos, a fim de torna-las cogestoras 

do seu tratamento em saúde. 
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Anexo 1 - Autorização para realização de pesquisa acadêmica no serviço 

público de saúde  
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Anexo 2 - Parecer de aprovação do Comitê de ética da UNIFESP  
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Anexo 3 –  Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido -TCLE 

 

I- Dados de Identificação dos Participantes da Pesquisa 

Nome:________________________________________________________

_____ 

Documento de Identidade:___________________ 

Sexo:__________________  

Data de nascimento:________________________  

Endereço:__________________________________________________  

Nº_______Complemento__________  

Bairro:_______________________________________  

Cidade:_______________________________ Cep:____________________  

Telefone 1 ( ) ___________________ Telefone 2 ( ) ___________________ 

II- Dados sobre a Pesquisa 

1. Título da Pesquisa: USO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS NA 

PERSPECTIVA DE USUÁRIOS DIAGNÓSTICADOS COM TRANSTORNO DE 

PÂNICO USUÁRIOS DE UM SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE 

2. Pesquisadoras: Rafaela Rocha e Profa. Dra. Karina Franco Zihlmann. 

3. Instituição onde se realiza a pesquisa: Universidade Federal de São Paulo – Campus Baixada 

Santista – UNIFESP-BS e CAPS CENTRO vinculado ao Departamento de Especialidades  (DEAESP) 

da Secretaria da Saúde do Município de Santos. 

4. Avaliação do Risco da Pesquisa: Risco mínimo, devido as perguntas, de maneira não intencional, 

poderem constranger o participante da pesquisa. Tal risco pode e deve ser manejado pelo 

pesquisador. 

5. Duração da Pesquisa: Aproximadamente 1 ano. 

 

III- Registro das explicações do Pesquisador ao entrevistado sobre a pesquisa 
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Estamos lhe convidando a participar de uma pesquisa que tem como título “USO DE 

BENZODIAZEPÍNICOS NA PERSPECTIVA DOS USUÁRIOS DE UM SERVIÇO MUNICIPAL DE 

SAÚDE”  que tem como objetivo investigar a percepção dos usuários do serviço municipal de 

saúde quanto seu tratamento medicamentoso.  Para isso, faremos algumas perguntas sobre seu 

diagnóstico e tratamento e gostaríamos de pedir que você responda da maneira mais sincera 

possível. As informações que você fornecer não serão associadas ao seu nome, portanto não haverá 

possibilidade de que você venha a ser identificado. Pedimos sua autorização para gravar essa 

entrevista, assegurando que os registros só serão usados para facilitar o nosso acesso aos dados, 

sendo que após o término da pesquisa, as gravações serão destruídas, ficando nesse período sob a 

guarda exclusiva do pesquisador, sem acesso a outras pessoas. Suas respostas, junto com a dos 

outros participantes do estudo, poderão ajudar profissionais da saúde a desempenhar melhor suas 

funções. Você poderá encerrar sua participação na pesquisa a qualquer momento, sem qualquer 

prejuízo para seu tratamento nessa instituição, não sendo necessário dar qualquer justificativa. Se 

estiver de acordo com essas condições, por favor, assine este termo de consentimento e receberá 

uma via original do mesmo. 

 

IV- Esclarecimentos dados pelo pesquisador sobre garantias dos participantes da pesquisa 

1. Acesso, a qualquer tempo, às demais informações que julgar necessárias; 

2. Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem 

que isto traga prejuízo à continuidade da assistência em saúde; 

3. Compromisso do pesquisador de utilizar os dados coletados somente para os propósitos dessa 

pesquisa; 

4. Salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade; 

5. Não haverá remuneração, nem o usuário assumirá quaisquer custos para participação nesta 

pesquisa. 

 

V- Informações de Nomes, endereços e telefones dos responsáveis pelo acompanhamento da 

pesquisa para contato em caso de quaisquer esclarecimentos: 

Pesquisadora Executante: Rafaela Rocha 

Pesquisadora Responsável: Profa. Dra. Karina Franco Zihlmann. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – Campus São Paulo: Rua Botucatu, 740, 4º andar, Vila 

Clementino, São Paulo – SP. CEP: 04023-062. Fone: (11) 6676-4966. 
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Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP: Rua Botucatu, 572, 1º andar, conjunto 14. CEP: 04023-

061 São Paulo - tel.: 55 (11) 5571-1062 / fax: 55 (11) 5539-7162. 

Horário de atendimento: das 9:00 as 13:00hs: e-mail:cepunifesp@unifesp.br 

VI- Consentimento Livre e Esclarecido: 

Declaro que fui suficientemente informado sobre as informações a respeito 

da pesquisa, as quais descrevem o estudo.  Eu conversei com 

________________________________ sobre a minha decisão em participar 

nesse estudo. Ficaram esclarecidos os objetivos, finalidades, riscos e 

garantias de sigilo e a possibilidade de esclarecer dúvidas antes, durante e 

depois do questionário desta pesquisa. Concordo em participar 

voluntariamente do projeto científico acima mencionado. Por meio deste, dou 

permissão para ser entrevistada e para estas entrevistas serem gravadas 

em arquivos de áudio digitais. 

São Paulo,________ de _____________________ de 20__. 

_____________________________________________ 

Nome por extenso: 

Assinatura do participante: 

Declaro que obtive de forma adequada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

__________________________________________________ 

Nome por extenso: 

Assinatura do Pesquisador que obteve o TCLE: 

________________________________________________ 

Nome por extenso: 

Assinatura do Pesquisador responsável pelo estudo 
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Apêndice 1 -  Ficha de identificação das entrevistas 

 

 

Dados do Usuário 

 

 

Nome:                                                                                       Idade: 

Escolaridade/situação escolar: 

Profissão/ocupação: 

Situação atual de trabalho:  

Renda pessoal e familiar:    

(   ) de 1 a 2 salários mínimos   

(    ) de 3 a 4 salários mínimos 

(    ) mais de 5 salários mínimos 

Convívio Familiar: 

Estado civil / relacionamento atual: 

Filhos (idade e sexo): 
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Apêndice 2 - Roteiro temático 

 

1 - Você sabe qual o nome da sua doença? 

2 - Quando foi feito esse diagnóstico? Por quem? 

3 - Desde então você toma medicamento? 

4 - E o que é esta doença? Quais são os sintomas desta doença? 

5 - Você fez algum tipo de tratamento psicológico? Onde? Por quanto tempo? 

6 – Qual motivo você atribui a ter contraído esta doença? 

7 – Fez tratamento em alguma policlínica antes de vir ao serviço de atenção psicossocial? 

8 – Foi ao serviço de emergência antes de saber o que realmente tinha? 

9 –  Precisou fazer algum exame em alguma destas unidades?  Foi ao cardiologista por causa desses 

sintomas de aceleração no coração? 

10 - Você sabe qual o nome dos medicamentos que está usando? Para que servem? Como você 

toma? 

11 -  Você sabe os efeitos desta medicação? Bons e ruins 

12 - Você acha que é necessário tomar medicamentos para a sua doença? 

13 -  Já precisou tomar essa medicação fora do horário indicado? Qual e por quê?  Alguém te deu 

essas orientações? 

14  -  Você sabe ou foi informado por quanto tempo utilizará estas medicações? 

15  – Quem te deu estas informações? 

16 - O médico já pediu para você ir diminuindo a dose do medicamento até parar? 

17 – Se você foi informado de que deve parar o uso de benzodiazepínicos, quais dificuldades você 

tem para fazer isso? 

18 -  O que acontece se você não tomar a medicação? 

19 -  Você gostaria de parar de tomar este medicamento? Por quê? 

20 - Algum profissional já falou sobre alternativas de tratamento para esses sintomas sem ser o uso 

de medicamentos? 
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21 -  Você acha que pode ficar curado? Como? 

22 - Como você avalia a sua adesão ao seu tratamento medicamentoso? 

23 - Como é sua relação com a equipe de saúde? 

24 - Como é a relação com o médico responsável pelo tratamento? 

25 – Em sua opinião qual o papel do farmacêutico no seu tratamento? 

26 - Em sua opinião, como está sendo o acompanhamento/cuidado da equipe de saúde? Quanto a: 

orientação/ comunicação; disponibilidade e vínculo de confiança. 

27 – Ficou com alguma dúvida, quer acrescentar algo na sua entrevista? 
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Apêndice 3 – Produto técnico da dissertação 

 

 

RAFAELA ROCHA 

 

 

O TRABALHO INTERDISCIPLINAR COM TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS, 

DESAFIOS DO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL EM REDE 

 

 

 

Produto técnico da dissertação 

apresentada ao Programa de Pós-

Graduação Mestrado Profissional Ensino 

em Ciências da Saúde da Universidade 

Federal de São Paulo, Campus Baixada 

Santista, para a obtenção do título de 

Mestre em Ensino em Ciências da Saúde. 

Orientadora: Profa. Dra. Karina Franco 

Zihlmann 

 

 

Santos 

2018 
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1 APRESENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

A presente proposta de produto técnico é fruto da dissertação intitulada 

“Contribuições do farmacêutico para o trabalho interdisciplinar com pessoas 

com diagnóstico de transtorno de pânico: desafios do cuidado em saúde 

mental em rede”, desenvolvida para o Programa de Pós-Graduação em Ensino em 

Ciências da Saúde – modalidade profissional. Essa dissertação teve como objetivo 

principal investigar a percepção das pessoas em acompanhamento em um serviço 

de saúde mental municipal da região da Baixada Santista quanto ao seu tratamento, 

bem como sua compreensão sobre o cuidado pela equipe interdisciplinar e o papel 

do profissional farmacêutico em relação a esse processo. 

Dentre os resultados da pesquisa podemos citar: 

 Falta de informação ou de entendimento das pessoas relacionadas ao 

diagnóstico em saúde mental; 

 Falta de informação ou de entendimento das pessoas relacionadas ao 

tratamento (medicamentoso e outras formas de tratamento 

complementar ou alternativo); 

 Pessoas com Transtornos Mentais Comuns, como é classificado o 

Transtorno de Pânico, sendo cuidadas nos CAPS ao invés da Atenção 

Básica, que é o equipamento de referência para este tipo de cuidado; 

 O cuidado ofertado no CAPS para as pessoas com Transtornos 

Mentais Comuns, em sua maioria, é „médico centrado‟; 

 O desconhecimento das pessoas em acompanhamento no CAPS da 

função do profissional farmacêutico como membro da equipe de saúde 

interdisciplinar e que também pode contribuir como educador em 

saúde. 
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Um dos possíveis motivos pelos quais as pessoas com TMCs não tem o 

cuidado adequado nos CAPS, entre todas as dificuldades nos serviços públicos de 

saúde, é o fato do trabalho deste local ser pautado no cuidado de pessoas com 

Transtornos Mentais Graves e Persistentes, como por exemplo, os Transtornos 

Psicóticos, Transtornos Afetivos Graves, Transtornos do Espectro Impulsivo-

Compulsivo e Transtornos da Personalidade, o que exige dos profissionais 

envolvidos no cuidado desses transtornos, grande envolvimento no processo de 

cuidado. 

Sendo assim, os transtornos mentais considerados mais comuns, como é o 

caso do TP, são de responsabilidade da Atenção Básica (Chiaverini, 2011). 

Entretanto, é preciso considerar que ainda há, entre os profissionais da AB, uma 

dificuldade em cuidar das pessoas que apresentam sofrimento mental, pois muitas 

vezes não associam esse cuidado às atividades comuns já realizadas no dia-a-dia 

de trabalho, como a escuta, grupos de atividade física, confraternizações no 

território, etc. Faz-se necessário resgatar que as atividades de promoção e 

prevenção à saúde estão, consequentemente, promovendo a saúde mental. Desta 

forma, uma das funções do profissional matriciador, nesse contexto da AB, é 

dissociar o conceito de saúde mental do conceito exclusivo de “doença” mental 

(Campos et al., 2012; Onocko-Campos et al., 2013). O apoio matricial, ou 

matriciamento, em saúde mental é uma ferramenta essencial de educação 

permanente, na qual os profissionais da AB são instrumentalizados para acolher de 

forma mais segura a demanda de TMC‟s, e possam contar com o profissional 

matriciador para formular e acompanhar os Projetos Terapêuticos Singulares 

(Chiaverini, 2011). 

O profissional farmacêutico não está listado como profissional essencial 

pertencente às equipes interdisciplinares relacionadas aos cuidados em saúde 

mental (Chiaverini, 2011; Campos et al., 2012). Todavia, há um perceptível avanço 

no reconhecimento deste profissional na área. Recentemente, através de uma 

publicação informativa do Departamento de Assistência Farmacêutica vinculado ao 

Ministério da Saúde o profissional farmacêutico passa a ser reconhecido como 

integrante das equipes atuantes no Sistema Único de Saúde. A partir dessa medida, 

o farmacêutico pode realizar um grupo de procedimentos remunerados pelo sistema 
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que contemplam ações de promoção e prevenção em saúde (Ministério da Saúde, 

2018). Cabe a este profissional, ainda, buscar caminhos que elucidem o seu 

verdadeiro papel para a saúde da população, especialmente no campo da saúde 

mental. 

Uma das ferramentas para estreitar os vínculos entre as pessoas em 

acompanhamento nos equipamentos de saúde e profissionais pode ser o grupo 

terapêutico. Essa proposta pode ter como finalidade favorecer o autoconhecimento e 

a possibilidade de socialização da palavra através das falas individuais e da escuta 

do outro, construindo sentido tanto para o indivíduo quanto para o grupo (Santos, 

2014).   

Correia e Gondin (2014) apontam que o farmacêutico pode abordar no 

cuidado em saúde mental alguns temas como: a correta utilização das diferentes 

formas farmacêuticas, justificativas para uso do medicamento por determinado 

tempo, esclarecimentos sobre possíveis reações adversas, interações 

medicamentosas, questões relativas à automedicação, uso de fitoterápicos, 

questões relacionadas ao acesso e uso abusivo de medicamentos. 

Tomando por base os resultados encontrados na pesquisa, buscou-se aliar as 

contribuições de um profissional farmacêutico a uma proposta de cuidado em saúde 

mental. Para tanto, escolheu-se abordar a estratégia da Gestão Autônoma da 

Medicação (GAM) como uma das possibilidades para esse cuidado.  

Nesse sentido é possível utilizar a estratégia gestão autônoma da medicação 

(GAM) como propulsora de autonomia. Na lógica de cuidado precedente víamos a 

obediência do “paciente” em acatar o tratamento proposto, a partir da estratégia da 

GAM, que é uma estratégia que altera as relações de poder e transmite informações 

na forma de diálogo, com troca entre os atores envolvidos nos tratamentos, com 

objetivo de elucidar direitos, observamos a efetiva participação nas decisões 

relativas aos tratamentos em saúde mental (Silva, 2014).  

A GAM surgiu das necessidades das pessoas em acompanhamento no 

serviço de saúde mental do Canadá reivindicarem o direito de escolha de não tomar 

os medicamentos propostos. Porém, ao refletirem sobre os motivos pelos quais 

apresentavam um sofrimento, perceberam que havia um sofrimento existente antes 
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mesmo do início da prescrição medicamentosa. Desta forma, a discussão deixou de 

ser estritamente a suspensão do uso dos medicamentos e ficou focada no 

significado da sua utilização (Freitas et al., 2016). Na proposta canadense, assim 

como no presente estudo, os principais questionamentos quanto ao 

acompanhamento em saúde mental eram a falta de informação sobre os 

medicamentos prescritos, os efeitos indesejáveis decorrentes do uso de 

medicamentos, a persistência do sofrimento a despeito do tratamento 

medicamentoso, dificuldade em retornar ao mercado de trabalho e o desejo das 

pessoas de viver sem os medicamentos (Santos, 2014). 

Com essa experiência exitosa do Canadá, foi realizada no Brasil uma 

pesquisa multicêntrica, no qual a GAM foi adaptada na forma de um guia para a 

versão brasileira (Onocko-Campos et al., 2013). O GAM-BR foi dividido em seis 

passos. O passo um tem como título “conhecendo um pouco sobre você”, baseia-se 

em perguntas relacionadas em como cada pessoa se identifica, utiliza-se a frase 

“Sou uma pessoa, e não uma doença” para reflexão sobre estigma e a força do 

diagnóstico na vida de cada um.  O passo dois “observando a si mesmo” com 

pergunta sobre autoconhecimento relacionado à como cada pessoa cuida de 

diversos aspectos da vida como cuidados em saúde, econômico e relações com a 

rede de apoio. O passo três reflete sobre o suporte em que essa rede de apoio 

possibilita e os direitos de cada pessoa nos serviços de saúde, a fim de ampliar a 

autonomia. O Quarto passo é focado na discussão dos medicamentos psicotrópicos, 

legislações, efeitos colaterais entre outras especificidades. O passo cinco “por onde 

andamos” para retomar as questões já debatidas. E o sexto passo para planejar as 

ações conjuntas que poderão ser levadas ao médico, a fim de tornar a pessoa 

cogestora de seu tratamento em saúde (Santos, 2014).  

Desta forma é possível fazer uma reflexão conjunta de diversos aspectos da 

vida da pessoa, seus direitos, seu tratamento em saúde, suas redes de apoio e os 

aspectos relacionados à utilização dos medicamentos (Onocko-Campos et al., 

2014). A diferença essencial da adaptação brasileira diz respeito à segunda parte do 

guia canadense, pois nele orientava-se a reduzir ou interromper o uso dos 

medicamentos, não sendo relatado dificuldade de acesso à medicação, 

diferentemente do que ocorre Brasil. As pessoas que fizeram parte da adaptação do 
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guia canadense para o contexto brasileiro indicavam os medicamentos como 

fundamentais e manifestavam o desejo de ter mais diálogo com seus médicos a 

respeito deles (Onocko-Campos et al., 2013). 

O estudo de Forsan (2010) correlaciona o consumo demasiado de 

medicamentos psicotrópicos com a falta de informação das pessoas sobre o tema. 

Sendo assim, será possível elencar as necessidades apontadas pelos entrevistados 

através de uma oficina que dê as pessoas em acompanhamento na AB acesso às 

informações sobre o cuidado em saúde, problematize o uso dos medicamentos e as 

diversas possibilidades de cuidado na perspectiva de evidenciar seus direitos. Desta 

forma, entende-se que um espaço no qual possa haver a troca entre profissionais do 

CAPS, profissionais da AB e pessoas em acompanhamento na AB insere o 

profissional farmacêutico no processo grupal e no apoio matricial e fortalece o 

cuidado de pessoas com TMCs na AB.   

A OMS pontua que o foco da educação em saúde está voltado para a 

população e para a ação, e seus objetivos são: encorajar as pessoas a adotarem e 

manterem padrões de vida sadios, usarem de forma cuidadosa os serviços de saúde 

colocados à sua disposição e tomarem suas próprias decisões, tanto individual como 

coletivamente, visando melhorar suas condições de saúde e as condições do meio 

ambiente. Neste contexto, a educação em saúde é um processo que possibilita 

implantar ações capazes de ultrapassar os limites das informações relativas a uma 

determinada prescrição (Sampaio, 2007). 

 O guia GAM-BR, proposto para a oficina, será uma ferramenta que conduzirá 

cada passo, o que amplia, assim, a perspectiva da saúde para a ação, reforçando a 

importância de aprender com a variação e com o singular, saber escutar, decidir 

ponderando, ouvindo, expondo incertezas e compartilhando dúvidas (Santos, 2014).  
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2 OBJETIVOS DO PRODUTO TÉCNICO 

 

 Criar um espaço de reflexão e problematização do uso de medicamentos 

baseado na estratégia GAM, especialmente voltado para pacientes 

diagnosticados do TMCs acompanhados na AB. 

 Efetivar a inserção do profissional farmacêutico como um educador em saúde em 

processos grupais em uma unidade básica de saúde do território, fomentando o 

apoio matricial em saúde mental. 

 

3 OPERACIONALIZAÇÃO 

 

O equipamento escolhido para o desenvolvimento da oficina GAM foi a 

policlínica Martins Fontes. O local está relacionado ao território de abrangência do 

CAPS Centro, foi escolhido por ter uma relação estabelecida com os profissionais 

desses serviços, o processo de apoio matricial já é desenvolvido pela psicóloga do 

CAPS, e por ter os profissionais da AB indicado uma demanda relacionada a 

processos grupais que problematizem o uso de medicamentos psicotrópicos. A fim 

de efetivar o apoio matricial, o grupo de apoiadores da oficina GAM será composto 

por além do farmacêutico, um psicólogo do CAPS, um médico e uma enfermeira da 

UBS. 

A Associação Brasileira de Psiquiatria em uma publicação em 2013, destaca 

que os BZDs podem produzir tolerância e dependência, e efeitos colaterais 

relacionados à depressão do SNC, alterando aspectos cognitivos e psicomotores 

portanto sua prescrição deve ser bastante criteriosa e acompanhada, não sendo 

recomendado o uso prolongado (Firmino et al., 2011; Castro et al., 2013; Luz et al., 

2014).  

A partir destas recomendações a seleção dos participantes da oficina GAM 

será a partir de uma discussão com a equipe da AB, na busca de pessoas que se 
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beneficiarão dos objetivos do grupo, priorizando os casos de TMCs que são 

acompanhados no equipamento que fazem uso de benzodiazepínicos de forma que 

problematize o uso dos medicamentos psicotrópicos. Todavia, pessoas que surgirem 

por demanda espontânea que se sentirem beneficiadas com a oficina poderão 

participar. 

Os encontros serão semanais, no mesmo horário, para garantir a vinculação. 

Serão em média dois encontros para a discussão de cada passo proposto no guia, 

podendo este prazo ser estendido conforme a necessidade do grupo. 

Serão utilizados como apoio o guia de apoio a moderadores (Onocko-

Campos, et al., 2014) e encontros bimestrais com profissionais que desejam 

desenvolver ou que já estão desenvolvendo a GAM nos equipamentos de saúde do 

município amparados pela UNIFESP. 

Cabe ressaltar que há no município uma parceria firmada e entre a UNIFESP 

– Campus Baixada Santista e a Prefeitura Municipal de Santos para o 

desenvolvimento de um projeto de pesquisa chamado "Observatório Internacional de 

Práticas GAM" que abarca a conformação de uma Rede-Escola entre Brasil, 

Espanha e Canadá, para a produção de conhecimento, implantação e avaliação da 

estratégia GAM. 
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