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1. RESUMO 

A depressão é uma condição relativamente comum, de curso crônico e 

recorrente e constitui um problema de saúde pública, visto que os pacientes 

apresentam limitação da sua atividade e bem-estar, além de uma maior utilização de 

serviços de saúde. A ansiedade é comum na depressão, afetando 90% dos casos, e 

caracterizada por um sentimento difuso, desagradável e vago de apreensão. Nos 

últimos anos, verificou-se um aumento significativo do consumo de psicofármacos 

em todo mundo. Visto isso, este projeto objetiva avaliar o uso racional de 

antidepressivos e ansiolíticos em prescrições médicas dispensadas em uma 

Farmácia de Saúde Mental do município de Barretos/SP. Foram avaliadas 1125 

prescrições médicas de pacientes de todas as idades, de ambos os sexos, 

demonstrando uma grande quantidade de ansiolíticos em uso (70,31%) e 

evidenciando uma maior quantidade com transtornos de ansiedade, consequente 

dos problemas psicossociais os quais estão envolvidos e influenciando diretamente 

ao estilo de vida das pessoas. 

 

Palavras chave: depressão; ansiedade; antidepressivo; ansiolítico; 

prescrições; Saúde Mental. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A depressão é uma condição relativamente comum, de curso crônico e 

recorrente e constitui um problema de saúde pública, pois é um dos transtornos 

psiquiátricos mais comuns, acometendo de 3% a 5% população em geral (KATON, 

2003). Os pacientes deprimidos apresentam limitação da sua atividade e bem-estar, 

além de uma maior utilização de serviços de saúde (WARAICH et al., 2004).  

As drogas antidepressivas foram descobertas no final da década de 50 e sua 

utilização clínica trouxe um avanço importante no tratamento dos transtornos 

depressivos, além de tornar a depressão um problema passível de tratamento 

(PAYKEL, 1992; STAHL, 1997).  

A ansiedade caracteriza-se por um sentimento difuso, desagradável e vago 

de apreensão, acompanhado por sintomas autonômicos como cefaleia, taquicardia, 

tremores, aperto no peito, entre outros, podendo variar de pessoa para pessoa 

(KAPLAN, SADOCK, GREBB, 1997). 
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As drogas ansiolíticas são, na maior parte, pertencentes à classe dos 

benzodiazepínicos, que além de ansiolíticos, são também sedativos e hipnóticos. 

(GALLEGUILLOS et al., 2003). 

A ansiedade é comum na depressão, afetando 90% dos casos. Indivíduos 

deprimidos veem o futuro de forma pessimista e são incapazes de responder 

positivamente, mesmo a estímulos favoráveis e se consideram incapazes, 

incompetentes e perdedores. Nos últimos anos, verificou-se um aumento 

significativo do consumo de psicofármacos em todo mundo (JUANG et al., 2005).  

 

3. OBJETIVOS 

Levando em consideração de que os números de pacientes portadores de 

depressão e ansiedade vêm aumentando consideravelmente nos últimos anos, este 

projeto objetiva avaliar o uso racional de antidepressivos e ansiolíticos em 

prescrições médicas dispensadas em uma Unidade de Saúde Mental. 

 

4. METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido na Farmácia de Saúde Mental do município de 

Barretos/SP, unidade especializada, atendendo apenas receituários do Sistema 

Único de Saúde (SUS).  

Foram utilizadas receitas e notificações de receita dispensadas que 

continham ansiolíticos e antidepressivos prescritos, seguindo as normas da Portaria 

344/98 e suas atualizações, que regulamenta substâncias e medicamentos sujeitos 

a controle especial. Estas foram avaliadas e os dados em estudo plotados em 

tabela. Também foram coletados dados referentes à idade e sexo dos usuários.  

 O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/FEB, sob 

número de protocolo 004/12. 

 

5. RESULTADOS 

Foram analisadas 1125 prescrições médicas de pacientes de todas as idades, 

com predominância do sexo feminino (73,34%). 

Analisando os medicamentos encontrados nas prescrições, houve uma 

grande quantidade de ansiolíticos em uso (70,31%) evidenciando um maior número 

de transtornos de ansiedade; isso se deve aos problemas sociais das últimas 
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décadas, os quais vêm influenciando diretamente seu estilo de vida. Ainda, os 

antidepressivos tricíclicos (17,87%) tem se destacado entre as prescrições, já que o 

número de pacientes com quadros evidentes de depressão evoluídos a partir 

daqueles, que antes só faziam uso de ansiolíticos, também tem aumentado. 

 

             Figura 1: Classes de medicamentos encontradas. 
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