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1 INTRODUÇÃO 

 

Quando comecei a pesquisar as drogas como cientista, logo de entrada 
descartei minha experiência pessoal como algo aberrante, cedendo à pressão 
da propaganda, que continuamente coloca a patologia no centro do diálogo. 
Ignorei minha própria história, como fizera quando não saquei que os 
problemas da minha vizinhança que viriam a ser atribuídos ao crack na 
verdade o antecediam (HART, 2014. p. 206). 

A partir do desenvolvimento da pesquisa de mestrado, do Programa de Pós-Graduação 

Ensino em Ciências da Saúde, modalidade profissional, da Universidade Federal de São Paulo, 

foi idealizado um produto técnico no intuito de produzir intervenção na realidade investigada. 

Na perspectiva de uma educação emancipatória e transformadora das desigualdades, conforme 

preconizada pelo Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde1, o planejamento, 

desenvolvimento e avaliação de processos educacionais devem ser voltados para a promoção 

da saúde, prevenção, proteção e cuidados, nos planos individual e coletivo. 

Apoiados na pesquisa intitulada “’Eu não sou uma droga’: um diálogo hermenêutico 

sobre a GAM no CAPS AD”, realizada com usuários e trabalhadores de Santos/SP, constatamos 

que ambos os atores sociais possuem uma demanda comum: falar mais sobre as substâncias 

psicoativas, seus efeitos e suas interações. Resgatamos os principais trechos que narram essa 

temática: 

é eu acho que o primeiro recurso que a gente tinha que ter e não tem é 
realmente essa, desmistificar as substâncias em si, a idéia da gente é sempre 
voltar à droga pra essa caixinha da droga, assim, essa caixinha que ela tenta 
ocupar (TRABALHADOR) 

as pessoas estão usando uma coisa que é ofertada, que existe que a gente finge 
que não existe, porque não é licito. Então acho que a gente devia falar mais 
sobre essas coisas, estudar essas substâncias que são utilizadas 
(TRABALHADOR) 

a gente tá aqui trabalhando num CAPS AD [Centro de Atenção Psicossocial 
Álcool e Drogas] e pouco a gente fala de fato das substâncias, do que elas 
fazem, quais são suas ações, quais são suas potencialidades, seus efeitos, seus 
tempos, as drogas, as substâncias que podem ser curativas, que podem ter 
efeitos, principalmente as psicoativas (TRABALHADOR) 

queremos falar mais de drogas aqui no CAPS [Centro de Atenção 
Psicossocial], nos grupos (USUÁRIO) 

A gente não sabe quais são as misturas que tem na cocaína. Não saber o que 
está usando, não causa mais dependência? (USUÁRIO) 

 
1 Disponível em: http://www2.unifesp.br/centros/cedess/didatica/did_prog_presencial.htm. Acesso em: 26 fev. 
2021. 
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como saber as interações? Com o que é misturado, por exemplo, a cocaína 
com a Fluoxetina? (USUÁRIO) 

Nesse sentido, a proposta que se faz é a produção de um infográfico, um material visual 

com que tenha linguagem acessível sobre as substâncias psicoativas, voltado para os 

trabalhadores e usuários dos serviços de saúde, que atuem direta ou indiretamente com a 

população do campo álcool e outras drogas, sob o prisma da educação em saúde na comunidade, 

linha de pesquisa em que o projeto de mestrado está inserido. Para tal, discorreremos 

brevemente sobre as substâncias psicoativas e adotaremos a definição de Derrida (2005) sobre 

o termo pharmakon. Descrito por ele como um termo ambíguo, de duplo sentido: pode 

significar remédio ou veneno, pode ser benéfico ou maléfico. Contudo, o autor problematiza a 

tradução por “remédio”, e diz: 

Diferentemente de “droga” e mesmo de “medicina”, remédio torna explícita a 
racionalidade transparente da ciência, da técnica e da causalidade terapêutica, 
excluindo assim, do texto, o apelo à virtude mágica de uma força à qual se 
domina mal os efeitos, de uma dinâmica sempre surpreendente para quem 
queria manejá-la como mestre e súdito (DERRIDA, 2005 p. 43). 

Posto isso, partiremos da política proibicionista conhecida como “guerra às drogas”, que 

cria uma fronteira entre as substâncias lícitas e ilícitas. Essa cisão prejudica a compreensão 

sobre os efeitos das substâncias, pois promove barreiras ao acesso de informações claras e 

precisas sobre as drogas ilícitas, conseguindo suplantar, ainda, a carência de informações sobre 

as mais diversas drogas (RYBKA; NASCIMENTO; GUZZO, 2018). 

A indústria farmacêutica, por sua vez, detém um poderio sobre o desenvolvimento de 

novas substâncias (medicamentos), pois é o ramo empresarial que controla a divulgação ou não 

de artigos desenvolvidos pela comunidade científica. Nesse sentido, o fomento de novas 

doenças por este ramo repercute favoravelmente num cenário neoliberal, ditado pela lógica do 

mercado e sustenta o fenômeno de medicalização crescente da vida humana, na qual situações 

não médicas podem ser encaradas como médicas e, portanto, passíveis de serem diagnosticáveis 

e tratáveis com medicamentos – a medicamentalização (WHITAKER, 2017). 

Nesse sentido, acrescentamos a etiologia das doenças mentais, que ainda não é sabida, 

porém a repercussão da teoria mais sustentada pela comunidade científica e veiculada pela 

imprensa é que seja um desequilíbrio bioquímico. Do ponto de vista científico, de natureza 

duvidosa, para a correção de tal desequilíbrio, os medicamentos psiquiátricos seriam essenciais.  
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Esta teoria é refutada pelo jornalista estadunidense, Robert Whitaker2 no livro “A anatomia de 

uma epidemia: pílulas mágicas, drogas psiquiátricas e o aumento assombroso da doença 

mental” (WHITAKER, 2017) que sustenta, por meio de seu estudo, que a epidemia de doenças 

mentais incapacitantes é induzida pelos fármacos (WHITAKER, 2017). Segue relato de 

trabalhador que versa sobre esta temática: 

Eu acho que ah, neste momento o princípio ativo, né? Seja necessário em 
alguns casos, não acho que é todos, mas acho que é necessário sim... Por 
exemplo, um paciente que tem como transtorno de base, uma ansiedade, uma 
depressão, né, muito severa, né? E aí vai ter que tratar essa depressão, né, 
assim, tem patologia de base, né. Esse trabalho despatologiza. Mas tem 
momentos que a gente tem de pensar mais assim, né, tratar é, tem uma 
desordem química sim, existe. Eu acho que o medicamento psicotrópico, em 
alguns casos é importante, né, pra melhorar a qualidade do sono, é, nos 
momentos para uma desintoxicação do álcool, por exemplo, que tem uma 
síndrome de abstinência grave e pra ajudar na desintoxicação de, até mesmo 
da cocaína, né? Que tem aquele efeito rebote ferrado, bom sei lá, eu acho, não 
em todos os casos, mas eu acho que, é importante (TRABALHADOR) 

Whitaker (2017) traz um relato impactante sobre os medicamentos psiquiátricos, pois 

revela que tais substâncias não “consertam” um desequilíbrio químico do cérebro. Na verdade, 

as drogas psicotrópicas “criam perturbações nas funções neurotransmissoras”. Em resposta a 

isso, o cérebro passa por uma série de adaptações compensatórias, na tentativa de anular os 

efeitos da droga. O jornalista investigativo narra, segundo este paradigma,a os mecanismos de 

diversas classes de substâncias e disserta sobre o aumento da taxa de invalidez por doenças 

mentais nos Estados Unidos, após a revolução psicofarmacológica (WHITAKER, 2017). 

Os serviços de saúde mental que concebem que a etiologia do sofrimento psíquico tem 

base em desequilíbrios bioquímicos e que orientam suas ações centralizadas na administração 

de psicofármacos, “responsáveis em restabelecer este equilíbrio”, tem como resultados ações 

de cuidado reducionistas, que desconsideram a biografia das pessoas e suas experiências com 

os medicamentos e reforçam somente a validade da produção científica sobre o tema - em 

detrimento dos efeitos das substâncias nos corpos dos usuários. Além disso, no campo álcool e 

outras drogas, somam-se outras substâncias psicoativas aos medicamentos, que complexifica 

ainda mais o cuidado em saúde mental em virtude da potencialização ou inibição dos efeitos, 

que podem ser indesejados e gerar riscos à saúde do usuário. Segue um trecho de um trabalhador 

sobre essa preocupação: 

 
2 Este autor, jornalista estadunidense, sustenta uma teoria por meio de análise exaustiva de investigações truncadas 
utilizadas para aprovação e comercialização dos medicamentos, de que essas drogas atuam criando um 
funcionamento anormal no cérebro causando um desequilíbrio patológico. 
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Eu acho que, na parte preventiva, isso é importante, a pessoa saber o que vai 
consumir né? Que barato que vai dar, quais serão também os efeitos 
colaterais... Deveria ter, realmente assim, um retorno, não sei se grupo, não 
sei se educação em saúde, eu não sei que maneira a gente poderia abordar a 
substância também, em determinado momento (TRABALHADOR) 

Um agravante a este cenário, já dito anteriormente é que, em decorrência do 

proibicionismo às drogas, as informações claras e precisas sobre as substâncias ilícitas são 

escassas, e prejudicam ainda mais a apropriação crítica de trabalhadores e usuários sobre as 

substâncias psicoativas e suas interações e riscos. Entendemos que tais alertas não são no 

sentido da demonização da prescrição de psicotrópicos e no seu valor de uso no tratamento, 

mas que evidenciam os riscos dessas interações entre as substâncias, especialmente em 

populações em situação de vulnerabilidade, como é o perfil dos usuários do CAPS AD, com os 

quais nos debruçamos nesta pesquisa. 

Descreveremos a seguir um breve relato sobre a atuação farmacêutica no CAPS AD, 

alinhavado pelos trechos das narrativas de usuários e trabalhadores destacados da pesquisa. O 

intuito é refletir sobre as possíveis contribuições deste profissional para o campo de álcool e 

outras drogas, de modo a reduzir os danos causados pelo uso indiscriminado das substâncias 

psicoativas. 
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2 REFLEXÕES SOBRE POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES DO FARMACÊUTICO NO 

ÂMBITO DO CAPS AD 

 

O farmacêutico pode contribuir como membro integrante de uma equipe 

multiprofissional num CAPS AD na realização de atendimentos individuais, grupais, nas visitas 

domiciliares, além das atividades inerentes ao núcleo específico do saber farmacêutico. No 

entanto, a atuação do farmacêutico na Saúde Mental do município de Santos, tem seu processo 

de trabalho limitado à distribuição de medicamentos, em decorrência da ausência de equipe de 

trabalho na farmácia, sendo o farmacêutico o único profissional responsável pelo ato da 

dispensação, em um contexto crescente de aumento de prescrições de psicofármacos no CAPS 

AD. 

Ressaltamos que a Atenção Farmacêutica (ATENFAR), prática desenvolvida no 

contexto da assistência farmacêutica, tem como objetivo garantir uma farmacoterapia racional, 

segura e custo efetiva. O Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêutica  (BRASIL, 2006) 

estabelece os seguintes macro-componentes para a prática profissional da ATENFAR: 1) 

Dispensação; 2) Orientação farmacêutica; 3) Educação em saúde (incluindo promoção do uso 

racional de medicamentos); 4) Atendimento farmacêutico; 5) Acompanhamento/seguimento 

farmacoterapêutico; e 6) Registro sistemático das atividades, mensuração e avaliação dos 

resultados. 

O primeiro item, a dispensação de medicamentos, é um ato privativo do profissional 

farmacêutico, conforme dispõe o Decreto Federal nº 85.878/1981 (BRASIL, 1981), e sua 

importância consiste na interação direta do farmacêutico com o usuário. Várias dimensões da 

atenção à saúde estão aqui embutidas, ressaltando o acesso ao cuidado, a confiança do usuário 

no serviço, o compromisso ético, técnico e social, com o cumprimento das premissas do 

farmacêutico e o desempenho profissional adequado (BRASIL, 2006). Em destaque, um trecho 

de fala de um usuário, participante do Grupo Gestão Autônoma da Medicação (GAM), 

realizado durante a pesquisa de mestrado, sobre o farmacêutico. 

a gente confia no farmacêutico, é mais fácil falar com ele do que com o médico 
sobre a medicação (USUÁRIO) 

É durante o momento da dispensação que o farmacêutico obtém informações, analisa e 

toma decisões em relação à orientação sobre o uso adequado dos medicamentos, o que 

denominamos de orientação farmacêutica (BRASIL, 2006). Esta função informativa e 

educativa é peça chave para a adesão do paciente à sua terapêutica, porém tem sido evidenciado 
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com esta pesquisa com a estratégia GAM, que a informação por si só, descolada do processo 

terapêutico, não tem sido suficiente, e não tem respondido as demandas dos usuários. 

Destacamos outros trechos de usuários participantes do grupo GAM: 

Acho muito complicado um profissional dizer que pode tomar tal 
medicamento com o álcool e não olhar o dia a dia da pessoa que tá na rua e 
bebe todo dia, e aí? (USUÁRIO) 

essa coisa do não pode misturar isso com aquilo, que é muito perigoso, não é 
isso não. Misturei álcool com Diazepan e dormi (USUÁRIO) 

eu bebi e tomei Diazepan e fui parar internado no SUS [Sistema Único de 
Saúde] (USUÁRIO) 

Entendemos que, para ser um processo terapêutico, é necessário que as práticas de 

cuidado em saúde mental sejam dialógicas, orientadas a partir das singularidades do sujeito, 

considerando seu cotidiano e as experiências que possuem com os medicamentos. Conforme a 

legislação, CNS nº 338, de 6 de maio de 2004 (BRASIL, 2004), os aspectos importantes que 

devem ser considerados na orientação ao usuário são: o porquê da utilização, modo de usar, via 

de administração, horários da administração, quantidade de medicamentos; duração do 

tratamento, reações adversas, intoxicações, interações e educação em saúde. Segue relato de 

uma estagiária de farmácia que participou dois meses do Grupo GAM durante seu período de 

estágio. 

a GAM ajuda a gente pensar fora da casinha (ESTAGIÁRIA DE 
FARMÁCIA) 

É sabido que no ato da dispensação não há possibilidade real de aprofundar o 

atendimento aos usuários, mas entendemos ser de suma importância que outras práticas no 

serviço respondam a essa necessidade, como remonta a pergunta de um usuário da GAM, a 

seguir. A pergunta gerou uma conversa importante em relação à velocidade de absorção dos 

medicamentos com o farmacêutico no Grupo GAM. 

Porque o mesmo medicamento de marcas diferentes pode ter efeitos 
diferentes? não dizem que é igual? (USUÁRIO) 

Outra questão frequentemente levantada no Grupo GAM, foi sobre a indicação dos 

medicamentos. No CAPS AD, existem questionamentos a respeito da existência de 

medicamentos específicos para parar de usar “drogas” e sobre a indicação na bula não 

corresponder com a indicação real da prescrição para o usuário. 

Não temos nenhum medicamento aqui na farmácia específico para parar de 
usar drogas, a não ser a Naltrexona que age na compulsão de álcool e cocaína. 
O restante é para outros fins, antidepressivo, antipsicótico, ansiolítico 
(MODERADOR) 
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A maioria dos medicamentos que vocês usam aqui no CAPS, a indicação não 
consta na bula, por exemplo, a Carbamazepina é um anticonvulsivante e é 
utizada aqui como estabilizador de humor; para a compulsão da cocaína 
(MODERADOR) 

Eu tomo Carbamazepina, mas eu não tenho convulsão (USUÁRIO) 

Aponta-se que a estratégia GAM, implementada no CAPS AD, em consonância com os 

resultados e discussão apresentados na pesquisa, conseguiu atender à demanda do profissional 

farmacêutico em conseguir participar efetivamente da equipe e de se aproximar da história e do 

saber do usuário. Um espaço, que através de esforços coletivos, ampliou a participação e a 

autonomia dos usuários e trabalhadores sobre os usos de “medicamentos e outras drogas”, 

contribuindo assim para transformar as ações de cuidado neste âmbito, em um processo 

cogestivo entre estes atores. 

Entretanto, o cenário atual é alarmante e consiste num aumento crescente de prescrições 

de psicotrópicos no serviço. Apresentaremos brevemente a seguir a estrutura organizacional da 

assistência farmacêutica, de acordo com a legislação brasileira, e o cenário do município de 

Santos. 

A Política Nacional de Assistência Farmacêutica foi aprovada por meio da Resolução 

nº 338, de 6 de maio de 2004 (BRASIL, 2004), num conceito de maior amplitude, na 

perspectiva de integralidade das ações, e como uma política norteadora para formulação de 

políticas setoriais. Dentre as ações, estão as políticas de medicamentos, ciência e tecnologia, 

desenvolvimento industrial, formação de recursos humanos, entre outras, garantindo a 

intersetorialidade inerente ao SUS, envolvendo tanto o setor público como o privado de atenção 

à saúde (BRASIL, 2004). De acordo com Brasil (2004, s.p.), a Assistência Farmacêutica (AF) 

é:  

Conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, 
tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial 
e visando ao acesso e ao seu uso racional. Este conjunto envolve a pesquisa, 
o desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem como a sua 
seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da 
qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua 
utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria 
da qualidade de vida da população. 

Conforme a organização prevista para a AF nos municípios, recomenda-se que essa faça 

parte do organograma da Secretaria Municipal de Saúde como Departamento de Assistência 

Farmacêutica, o qual deverá ser subordinado ao Secretário de Saúde e sua gestão, realizada por 

um farmacêutico de carreira no serviço municipal de saúde (CONSELHO REGIONAL DE 

FARMÁCIA, 2013). O município de Santos não possui departamento e nem coordenação de 
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assistência farmacêutica. Atualmente a organização consiste em uma Seção de Assistência 

Farmacêutica composta por uma farmacêutica, que trata, praticamente, de questões judiciais. 

Atualmente, são seis farmácias distribuídas pelos CAPS da cidade, a saber: CAPS Zona 

Noroste, CAPS Centro, CAPS Praia, CAPS da Vila, CAPS Orquidário e CAPS AD. Os CAPS 

estão no organograma da rede da saúde, localizados sob Coordenação da Saúde Mental, 

Departamento de Atenção Especializada da Secretaria Municipal de Saúde. 

Em relação aos medicamentos, a lista daqueles padronizados para Saúde Mental, 

incluem a classe de antidepressivos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, ansiolíticos, 

anticolinérgicos. Quanto aos medicamentos clínicos, dispomos de analgésicos, 

antiinflamatórios, antifúngicos, vitaminas, sais para reidratação oral, antihistamínicos, 

antiespasmódicos e outros. Conforme a Comissão de Padronização de Medicamentos, será 

revista a padronização e alinhada para todos os CAPS, que totalizarão 52 psicotrópicos e dez 

medicamentos clínicos. Atualmente, os CAPS diferem entre si em relação a um ou outro item 

psicotrópico, principalmente nas suspensões e soluções. Em relação aos medicamentos clínicos, 

a discrepância entre os serviços é bem maior. 

O abastecimento dos medicamentos nas farmácias é realizado mensalmente pelo 

almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, através dos módulos regionalizados, 

previamente estipulados no início de cada ano vigente. Em decorrência da informatização dos 

serviços e do almoxarifado, em 2018, este processo passou a ser realizado via sistema Integra 

– plataforma Sigss, sendo a reposição calculada através da cota e consumo mensal de cada 

serviço. 

A composição do farmacêutico em uma equipe multiprofissional em um CAPS AD não 

precisa substituir um trabalho, já relevante, da assistência farmacêutica em termos da logística. 

No entanto, é necessária a apresentação dos dados de consumo de medicamentos psiquiátricos 

possa ser transformada em informações para as equipes conseguirem problematizar a questão 

da medicalização e medicamentalização dos usuários de drogas em tratamento, e com essa 

clareza poder operar ações de cuidado que se posicionem em relação a este fenômeno, 

considerado um contexto a ser compreendido e enfrentado. 

Com esse produto técnico, pretende-se a construção participativa e colaborativa de um 

infográfico que sirva como ferramenta para a redução de danos na combinação de drogas 

prescritas e não prescritas. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Promover o acesso a informações qualificadas acerca de combinações menos danosas 

entre as drogas psicoativas. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

a) Aproximar o tema drogas e medicamentos, desnaturalizando a cisão existente entre as 

drogas, lícitas, ilícitas e prescritas; 

b) Explorar a experiência dos usuários com as substâncias e suas interações, de forma a coloca-

los em diálogo com a vasta produção científica da farmacologia, com ênfase nas substâncias 

psicoativas; 

c) Fomentar a discussão sobre a temática nos serviços de saúde mental, sensibilizando os 

trabalhadores que atuam nas unidades de assistência à população do campo álcool e drogas. 
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4 PÚBLICO ALVO 

 

Trabalhadores e usuários dos serviços de saúde, que atuem direta ou indiretamente com 

a população do campo álcool e outras drogas. 
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5 METODOLOGIA 

 

Pretende-se, a partir dos dados obtidos sobre as drogas de abuso e os medicamentos 

utilizados pelos usuários do CAPS AD e possíveis determinações de gênero e raciais, produzir 

coletivamente um infográfico. Didático e com linguagem acessível, busca-se que as 

informações identificadas sejam associadas com a finalidade de compreender os principais 

atravessamentos, interações e potenciais riscos. 

Inicialmente, realizamos um levantamento de 39 prontuários dos usuários do CAPS AD, 

os mesmos que participaram do grupo GAM. Foram identificadas as variáveis: raça/cor, gênero, 

idade, escolaridade, tempo de tratamento, ofertas do serviço, substâncias prescritas e não 

prescritas. Os achados foram sistematizados por meio de um Formulário Google, orientado por 

perguntas formuladas a partir da experiência com o grupo GAM. 

Com o resultado do levantamento finalizado, realizamos uma oficina online, por meio 

da plataforma Google Meet, com os trabalhadores/pesquisadores do campo álcool e outras 

drogas, da região de São Paulo/SP, Santa Maria/RS e Natal/RN. Participaram também bolsistas 

da graduação e comunidade de Santos/SP, do “Observatório Internacional de Práticas GAM3 

da UNIFESP – campus Baixada Santista (UNIFESP-BS). 

O encontro possibilitou o compartilhamento do percurso com a estratégia GAM no 

campo AD, entre os membros do Observatório, que se dedicam a essa temática. Também, 

contribuiu com a idealização da proposta deste produto técnico, verificando sua pertinência a 

partir da vivência destes profissionais com o manejo de medicamentos e outras drogas utilizadas 

pelos usuários na organização do serviço. Tão logo seja autorizada a organização de espaços 

coletivos, novos encontros serão realizados para então elaboração do infográfico. 

  

 
3 O Observatório Internacional de práticas da Gestão Autônoma da Medicaçãoé uma rede-escola colaborativa de 
produção de conhecimento, apoio e fomento, composta por instituições entre Universidades federais, estaduais e 
privadas, do Brasil, Espanha e Canadá, Associação Brasileira de Saúde Mental e gestões públicas de saúde. Tem 
como objetivo viabilizar trocas de experiências, além de dar visibilidade à produção científica sobre a estratégia 
GAM. No período de janeiro a outubro de 2020, tive a potente experiência de compor, enquanto bolsista [edital 
Proec - Observatórios da UNIFESP-BS], sob a coordenação da professora Luciana Surjus).  
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6 RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Compartilhamos aqui as informações do levantamento que foram utilizadas no encontro 

mencionado. Apontamos, no entanto, que não foi possível avançar em todas as combinações 

desejadas. Ressaltamos que o produto irá agregar orientações para uso menos nocivo de drogas 

prescritas e não prescritas, o que envolve orientações acerca dos atravessamentos da 

desigualdade de classe, raça e cor. 

Na Tabela 1, estão apresentados dados a respeito do consumo anual de todos os 

psicotrópicos pelos usuários do CAPS AD. Na Figura 1, estão apresentados graficamente dados 

do consumo anual de seis psicotrópicos utilizados pelos usuários do CAPS AD. 

 

Tabela 1 – Consumo anual de todos os psicotrópicos no CAPS AD 

PSICOFÁRMACOS 2017 2018 PSICOFÁRMACOS 2017 2018 

Amitriptilina 25 mg 18.700 21.600 Fenobarbital 4% solução oral 0 0 
Ácido Valpróico 250 mg 6.200 6.000 Fluoxetina 20 mg 26390 30800 
Ácido Valpróico 250mg/5ml 0 0 Haloperidol 1 mg 700 900 
Biperideno 2mg 5100 4.000 Haloperidol 5 mg 3370 2.710 
Biperideno 5mg/ml 10 6 Haloperidol gotas 8 3 
Bupropiona 150 mg 12540 15.600 Haloperidol 5mg/ml 4 3 
Carbamazepina 200 mg 47000 60.000 Haloperidol Decanoato amp 360 300 
Carbamazepina 2% 0 0 Imipramina 25 mg 1200 1.600 
Carbonato de Lítio 300 mg 8725 5.695 Levomepromazina 25 mg 3720 4.040 
Clomipramina 10 mg 160 360 Levomepromazina 100 mg 4900 6.500 
Clomipramina 25 mg 1500 3.300 Levomepromazina 4%gotas 7 4 
Clomipramina 75 mg 600 1.000 Metilfenidato, Cl 10 mg 240 360 
Clonazepan 2 mg 27500 29.500 Midazolan 15 mg 360 480 
Clonazepan gotas 14 20 Midazolan 15 mg/3ml 0 0 
Clorpromazina 25 mg 3350 3.250 Naltrexona 50 mg 12540 13.320 
Clorpromazina 100mg 5800 6.600 Nitrazepan 5 mg  2.150 250 
Clorpromazina 25mg/5 ml 1 1 Nortriptilina 25 mg 570 780 
Clorpromazina 4% 0 0 Oxcarbazepina 300 mg 2530 1.500 
Diazepan 10mg 36960 31.200 Oxcarbazepina  6% Susp. 1 0 
Diazepan 5mg/ml 6 6 Paroxetina 20 mg 12610 18.300 
Divalproato de Sódio 500mg 8200 10.800 Periciazina 4% gotas 19 36 
Fenitoína 100 mg 360 650 Risperidona 1 mg 25500 25.200 
Fenitoína 50 mg/ml 2 0 Sertralina 50 mg 17074 18.130 
Fenobarbital 100 mg 2840 2.000 Tioridazina 50 mg 700 100 
Fenobarbital 200 mg/ml 5 1 Tioridazina 100 mg 1.060 0 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados colhidos no CAPS AD de Santos. 
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Figura 1 - Consumo anual de seis psicotrópicos utilizados pelos usuários do CAPS AD 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados colhidos no CAPS AD de Santos. 

 

 Na Figura 2, estão apresentados dados a respeito do número de usuários do Grupo GAM 

por combinação de substâncias não prescritas em uso. Na Figura 3 está apresentado o número 

de participantes do Grupo GAM por substâncias prescritas no CAPS AD. Na Figura 4, está 

colocado o número de usuários do Grupo por combinação de álcool e substâncias prescritas; na 

Figura 5 por cocaína; na Figura 6 por crack; por fim, na Figura 7, por combinação com 

maconha. 
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Figura 2 – Número de usuários do Grupo GAM por combinação de substâncias não prescritas 
em uso 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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Figura 3 – Número de usuários do Grupo GAM por substância prescrita no CAPS AD 

 
Fonte: Dados colhidos dos prontuários dos usuários participantes do grupo GAM do CAPS AD. 
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Figura 4 – Número de usuários do Grupo GAM por combinação de álcool e substâncias 
prescritas 

 
Fonte: Dados colhidos dos prontuários dos usuários participantes do grupo GAM do CAPS AD. 

 

Figura 5 – Número de usuários do Grupo GAM por combinação de cocaína e substâncias 
prescritas 

 
Fonte: Dados colhidos dos prontuários dos usuários participantes do grupo GAM do CAPS AD. 
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Figura 6 – Número de usuários do Grupo GAM por combinação de crack e substâncias 
prescritas 

 
Fonte: Dados colhidos dos prontuários dos usuários participantes do grupo GAM do CAPS AD. 

 

Figura 7 – Número de usuários do Grupo GAM por combinação de maconha e substâncias 
prescritas 

 
Fonte: Dados colhidos dos prontuários dos usuários participantes do grupo GAM do CAPS AD. 
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