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1 Introdução

O Protocolo de Atenção em Saúde Mental é um guia para conhecimento e utilização 

da rede de Saúde Mental de Florianópolis e de seus recursos terapêuticos. Nasce da neces-

sidade de se estabelecer políticas de assistência que possam garantir acesso mais equitativo 

aos recursos existentes, ampliando o alcance das ações de saúde dirigidas à parcela da po-

pulação portadora de sofrimento psíquico no município. Visa então: identifi car necessida-

des, demandas e serviços; defi nir ações de prevenção, assistência e reabilitação em saúde 

mental; defi nir competências dos serviços e organizar a rede de atendimentos. 

O método utilizado constou das seguintes etapas:

(1) Identifi car e convidar os diversos serviços que participam direta ou indiretamen-

te da rede de atenção em Saúde Mental, além de representantes de diferentes categorias 

profi ssionais, favorecendo a interdisciplinaridade. Os parceiros que não faziam parte da 

Secretaria Municipal de Saúde participaram por livre adesão, a partir de convite formal à 

respectiva instituição; 

(2) Elaboração de roteiro de trabalho comum para todos, baseado em recomenda-

ções da Organização Mundial da Saúde (OMS), com adaptações para a realidade local; 

(3) Formação de grupos de trabalho, com representantes de diferentes categorias 

profi ssionais e serviços;

(4) Divisão de temas por linhas de cuidado;

(5) Seleção das condutas e fl uxo recomendados, a partir de revisão bibliográfi ca, com 

adaptação para os recursos locais;
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(6) Criação de um grupo de revisão para padronização dos textos e montagem do 

guia para publicação.

O trabalho foi realizado entre os meses de março de 2007 e fevereiro de 2008, com 

reuniões quinzenais, em que se reuniam alternadamente apenas o grupo de trabalho cor-

respondente a cada linha de cuidado e todo o grupo para avaliação em conjunto do mate-

rial produzido. Toda produção era enviada regularmente por e-mail para que fosse revista e 

aberta a sugestões dos demais participantes.

As ações propostas foram amparadas por bases teóricas que legitimam as práticas 

realizadas, não tendo havido uma linha metodológica única pré-definida pela organização. 

Cada grupo acabou assumindo características próprias, de acordo com a visão dos repre-

sentantes e serviços constituintes.

Esse formato, em alguns momentos, ocasionou discussões, que foram consideradas 

parte do processo, inerentes à realidade da atuação em rede e interdisciplinar. Os conflitos 

tiveram papel importante, pois evidenciaram as diferenças, possibilitando a negociação e 

criação de estratégias, sempre objetivando o consenso. 

Entre junho e novembro de 2009, a parte correspondente ao protocolo clínico-tera-

pêutico foi revisada por uma consultora externa, professora do departamento de clínica 

médica da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A revisão de fluxos e organiza-

ção da rede foi realizada em maio de 2010.

A Rede de Saúde Mental funciona de forma dinâmica, por isso é necessário que este 

protocolo seja constantemente reavaliado, buscando sempre respeitar os princípios do 

SUS, a integralidade da atenção e a incorporação de novas tecnologias e dispositivos técni-

co-assistenciais. 

 

João José Cândido da Silva

Secretário de Saúde de Florianópolis
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2 Rede de Saúde Mental

Uma importante estratégia da atenção em saúde mental é a articulação de uma 

rede de apoio comunitária em conjunto com os serviços de saúde. Isso amplia a capaci-

dade de gerar soluções e otimiza a utilização dos recursos existentes, contribuindo para 

maior integralidade e resolubilidade. 

A importância das redes no apoio e tratamento às pessoas que apresentam com-

portamentos reconhecidos como problemáticos encontra expressão na afi rmação de 

Kleinman e Good (1985) de que “os signifi cados culturais e as avaliações sociais sobre as 

desordens apresentadas pelos membros da rede social primária do sofredor, têm uma 

importante infl uência tanto na construção da doença como da realidade social, quanto 

sobre o curso e os seus efeitos sobre a vida do sujeito (doente)”.

2.1 Secretaria Municipal de Saúde

O modelo de atenção primária adotado pela Secretaria de Saúde do Município 

de Florianópolis é a Estratégia de Saúde da Família (ESF), onde as equipes têm uma 

população delimitada sob a sua responsabilidade, localizada em determinado território 

geográfi co. As equipes atuam com ações de promoção, prevenção, recuperação, reabi-

litação e na manutenção da saúde da população de sua área de abrangência. Caracte-

rizam-se também como a porta de entrada de um sistema integrado, hierarquizado e 

regionalizado de saúde. Por sua proximidade com famílias e comunidades, as equipes 



18 Protocolo de Atenção em Saúde Mental

da ESF se apresentam como um recurso estratégico para o enfrentamento das diversas 

formas de sofrimento psíquico. 

Nessa estruturação, as áreas técnicas e programáticas específicas (saúde mental, 

saúde do idoso, saúde da criança e saúde da mulher) ocupam um lugar de apoio junto 

às equipes de referência (equipes de Saúde da Família), numa perspectiva de ampliar a 

sua clínica, de forma a facilitar a vinculação e responsabilização.                                                                                  

Em Florianópolis, os profissionais de saúde mental da atenção primária trabalham 

no modelo do apoio matricial. Desde 2007 e em 2009 foram incorporados aos Núcleos 

de Apoio à Saúde da Família (NASF). No apoio matricial, uma equipe de especialistas 

em áreas do saber diversas oferece suporte a um conjunto de ESF. As equipes de apoio 

se co-responsabilizam pelos casos e estruturam sua forma de atuação conforme a ne-

cessidade das diversas unidades de saúde. Esse modelo tem como função possibilitar um 

espaço de educação permanente e troca de saberes, além de fornecer suporte técnico 

especializado e intervenções que auxiliam a equipe a ampliar sua clínica e sua escuta.

Até dezembro de 2010, Florianópolis contava com 100 equipes de SF, com uma 

cobertura de aproximadamente 85% da população, e sete Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família (NASF), distribuídos entre os cinco Distritos Sanitários do município. Todos os 

NASF contam com profissionais de Saúde Mental, psiquiatras e psicólogos que atuam 

de forma generalista, com crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Os profissionais da saúde mental do NASF participam de reuniões regulares com 

as equipes de saúde da família (SF), para discussão de casos e outras ações conjuntas 

referentes às suas áreas de atuação. Outros dispositivos de educação permanente são 

estimulados, como atendimentos e intervenções em conjunto e discussão de temas, 

aumentando a capacidade resolutiva da equipe local. Além disso, atuam conjunta-

mente no planejamento e execução de atividades de promoção e assistência em saúde 

mental, se co-responsabilizando pelas ações com as ESF.

Os casos que são atendidos especificamente pela equipe de saúde mental são de-

cididos em conjunto com a ESF nas discussões de caso. Quando a equipe de Saúde da 

Família, antes da reunião de matriciamento, tiver dúvida quanto à necessidade de aten-

dimento de urgência por profissional de saúde mental ou em outro dispositivo da rede, 
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deve discutir o caso por telefone com o profissional do NASF, para orientação e conduta.

Cada região de atuação/território de atenção deverá contar com pelo menos um gru-

po aberto de apoio psicológico (GAAP), conduzido por um profissional de saúde mental, 

preferencialmente em conjunto com um membro da equipe de saúde da família. Além des-

ses, existem grupos específicos em saúde mental de temáticas diversas. A escolha e o pla-

nejamento dos grupos devem ser feitos com as equipes de Saúde da Família considerando 

as necessidades prioritárias de saúde mental do território.

Esse arranjo institucional também prevê a articulação entre os centros de saúde 

e os serviços de saúde mental como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), organi-

zando o fluxo e o processo de trabalho, de modo que a saúde mental permeie de forma 

transversal a atuação das equipes de saúde. Para isso, conta com reuniões distritais de 

saúde mental, mensais, com participação de profissionais de saúde mental dos NASF e 

dos CAPS, para discussão de casos, projetos terapêuticos e fluxos entre os serviços.

Os CAPS são serviços de referência para casos graves, que necessitem de cuidado 

mais intensivo e/ou de reinserção psicossocial, ou ainda que ultrapassem as possibilida-

des de intervenção da ESF e NASF. Nessa lógica, os casos a serem atendidos nos CAPS 

devem ser preferencialmente encaminhados pelas equipes de saúde mental do NASF. 

Os CAPS também darão retaguarda às equipes de SF e NASF, nas suas especificidades, 

assessorando em demandas específicas. São serviços substitutivos às internações psi-

quiátricas, quando possível. Atualmente Florianópolis conta com quatro CAPS: um adul-

to, um infantil e dois para indivíduos com problemas com álcool e outras drogas (ad).

Os indivíduos que buscarem os CAPS por demanda espontânea, serão acolhidos 

e avaliados por um dos membros da equipe. Os casos que após a avaliação não tiverem 

necessidade de acompanhamento nesse serviço, serão atendidos pela ESF nos centros 

de saúde (CS) de sua área de residência, com apoio do NASF e das equipes dos CAPS, 

conforme sua especificidade.

Quando as possibilidades de tratamento extra-hospitalar forem esgotadas e os 

indivíduos apresentarem risco para si mesmo ou para outros, serão encaminhados para 

o Instituto de Psiquiatria (IPq) ou para o CECRED, únicas possibilidades de internação 

psiquiátrica para a rede de saúde do município de Florianópolis, pois até o momento não 
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existem leitos de internação psiquiátrica em hospitais gerais. As pessoas que saem de 

internação hospitalar devem ser encaminhadas diretamente para os CAPS.

Os usuários acompanhados pelo CAPS que, após estabilização, forem receber 

alta, devem ser discutidos nas reuniões distritais entre os CAPS e equipe de saúde men-

tal do NASF, para posteriormente passarem a ser atendidos por estas equipes de apoio 

de saúde mental, sempre mantendo o vínculo com a ESF.

Convém ressaltar que esse fluxo não é rígido, portanto, se um indivíduo procurar 

qualquer um dos dispositivos da rede, será acolhido, avaliado e encaminhado para o 

serviço que melhor atenda suas necessidades no momento. Para facilitar esse fluxo, 

é imprescindível a existência dos espaços de discussão descritos entre a ESF, NASF e 

CAPS.

Garante-se assim a construção de projetos terapêuticos singulares, realizada em 

conjunto nas diversas esferas da rede, e a conexão dos serviços e profissionais em uma 

linha de cuidado em saúde mental.

2.1.1 Espaços de educação permanente

O próprio modelo de atuação do apoio matricial é um instrumento essencial na 

educação permanente, através dos espaços de discussão, com troca de saberes, aten-

dimento em conjunto, estudo de casos e temas. Isso se dá através de reuniões freqüen-

tes entre os profissionais, que ocorrem:

zz com freqüência definida de acordo com a realidade local, entre as equipes de 

ESF e profissionais de saúde mental do NASF em cada Distrito Sanitário;

zz mensalmente, entre os profissionais de Saúde Mental do NASF e  representantes 

de cada CAPS, em cada Distrito Sanitário.
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2.2 Vigilância em Saúde

Doenças Crônicas, se não prevenidas e gerenciadas adequadamente, deman-

dam uma assistência médica de custos sempre crescentes, em razão da permanente 

e necessária incorporação tecnológica. Para toda a sociedade, o número de mortes 

prematuras e de incapacidades faz com que o enfrentamento das “novas epidemias” 

demande significativos investimentos em pesquisas, vigilância em saúde, prevenção, 

promoção da saúde e defesa de uma vida saudável.

As intervenções a seguir visam a reduzir o impacto das doenças neuropsiquiátri-

cas na qualidade de vida do município de Florianópolis:

Competências das Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT)

zz Contribuir na elaboração de políticas, estratégias e ações integradas que 

fortaleçam ações de prevenção e controle das doenças mentais;

zz Monitorar, acompanhar e avaliar estratégias de promoção de saúde e vigilância 

dos transtornos mentais;

zz Desencadear e desenvolver pesquisas e estudos para a produção de 

conhecimentos, evidências e práticas no campo da vigilância dos transtornos 

mentais;

zz Proceder à divulgação, educação e comunicação de informações que propiciem 

a redução de danos, estimulando iniciativas protetoras e promotoras de saúde.

zz Operacionalizar as ações voltadas para a identificação de risco social e ou 

sanitário a fim de diminuir a morbimortalidade por causas relacionadas aos 

transtornos mentais;

zz Assumir co-responsabilidade frente às ações de promoção de saúde 

mental, para operacionalizar com regularidade estudos e pesquisas sobre a 

morbimortalidade ocasionadas por transtornos mentais no Município.

Ações da Vigilância em Saúde Mental

zz Realização de Inquéritos de fatores de risco da população em geral a cada 

dois anos;
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zz Conhecer e fiscalizar equipamentos existentes no Município que prestam 

assistência à saúde mental, bem como a aplicação da Lei Federal nº 9294/96 de 

ambientes livres do tabaco;

zz Desenvolver ações de educação e comunicação na grande mídia sobre práticas 

de prevenção que superem estigmas;

zz Realizar pesquisas avaliativas e desenvolver materiais educativos dando 

sustentação às implementações das ações;

zz Produção de material educativo e desenvolvimento de campanhas para 

populações específicas;

zz Monitoramento e vigilância das tendências de consumo de álcool, drogas e 

tabaco e efeitos na saúde, economia e meio ambiente;

zz Organização dos sistemas de informação e vigilância no Município ou parcerias 

com a rede assistencial.

Proposta da Vigilância como indicadores Saúde Mental

zz Número de atendimentos/chamadas pelo SAMU;

zz Índice de atendimentos do CAPS II, infantil e álcool e outras drogas do Município;

zz Número de óbitos por suicídio;

zz Número de tentativas de suicídio;

zz Taxa de internação/reinternação hospitalar.

2.3 Assistência Social

A intersetorialidade propicia a otimização dos recursos existentes, visando a 

maior integralidade e resolutividade. Nessa lógica, tem sido fundamental a atuação em 

conjunto da Secretaria de Saúde com a Secretaria Assistência Social.

As ações de Assistência Social no município de Florianópolis se apresentam con-

forme os diferentes níveis de complexidade presentes na Política Nacional de Assis-

tência Social – PNAS (2004), que institui o Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 
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Este tem como responsabilidade a articulação e organização de todas as ações sócio-

-assistenciais, as quais se dividem por suas especificidades e tipos de proteção: Prote-

ção Social Básica e Proteção Social Especial.

2.3.1 Proteção Social Básica 

A proteção social básica tem como objetivos prevenir situações de risco por meio 

do desenvolvimento e aquisição de potencialidades, e do fortalecimento de vínculos fa-

miliares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilida-

de social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso 

aos serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos, relacionais e 

de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, 

dentre outras). Abrange os seguintes programas/projetos e serviços:

A – Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) /Programa de Atenção 

Integral às Famílias (PAIF): os CRAS são espaços físicos localizados, estrategicamente 

em áreas de vulnerabilidade social onde acontece o PAIF. São desenvolvidas ações de 

atenção à família em situação de risco e exclusão social, articulados com a rede de ser-

viços sócio assistenciais, viabilizando o processo de emancipação social. O CRAS presta 

atendimento sócio assistencial, articulando os serviços disponíveis em cada localidade 

e potencializando a rede de proteção social básica. Em Florianópolis, contamos com os 

CRAS (a Secretaria de Assistência Social deve abrir oito novos CRAS até dezembro de 

2010):

CRAS Continente I 

Rua: Esquina Marechal Câmara c/ Heitor Blum, 115 – Estreito – Florianópolis

Fone: 48 3348 3150

CRAS Continente II

Rua: Campolino Alves, 335 – Capoeiras – Florianópolis.

Fone: 48 3348 6237

CRAS SUL I

Av. Pref. Waldemar Viera c/ rua Rua João Motta Espezim, 1.322 – 

Saco dos Limões – Florianópolis
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Fone: 48 3222 9165

CRAS NORTE I

Rodovia SC 401, km 18, 17.500, loja 11 e 12 – Canasvieiras – Florianópolis.

Ao lado do Conselho Tutelar.

Fone: 48 3369 0840

CRAS CENTRO I

Rua Professora Maria Julia Franco, 281 – Prainha – Florianópolis.

Fone: 48 3222 0148

B - Programa Viver ativo

População atendida: Idosos dos grupos de convivência, grupos de ginástica, gru-

pos de dança e Instituições de longa permanência.

Fone: 48 3251 6201

C - Programa de Apoio à Organização e Dimanização de Grupos de Convivên-

cia de Idosos e Programa de Integração Social

População atendida: Grupos de idosos.

Fone:48 3251 6217

 D - Carteira Interestadual e cartão passe rápido do Idoso

População atendida: Idosos

Fone: 48 3251 6201

E - Programa de Atenção Sócio – Assistencial – PASA

População atendida: Comunidade em geral, atendimento em caráter básico 

emergencial para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Fone:48 3251 6223 / 3251 6213

F - Bolsa Família

População atendida: famílias em situação de vulnerabilidade social.

Fone: 48 3215 6256 / 3251 6218

G - Centros Multiuso de Capoeiras (Escola Profissional Feminina) e Centro de 

Qualificação e Capacitação/Centro de Convivência de idosos

População atendida: Homens e mulheres a partir de 16 anos.
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Fone: 48 3240 1562

H – Pró-jovem Adolescentes

População atendida: Adolescentes de 15 à 17 anos, selecionados dentre as famí-

lias beneficiárias do Programa Bolsa Família e/ou em situação de risco, encami-

nhados pelo Centro de Referência em Assistência Social – CREAS.

Fone: 48 3251 6201

 I - Programa Criança Fazendo Arte

População atendida: Crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabili-

dade pessoal e social.

Fone: 48 3228 6972

J - Centros de Educação Complementar – CEC’s

População atendida: Crianças e adolescentes de 6 a 14 anos

Fone: 48 3251 6200

2.3.2 Proteção Social Especial

A proteção social especial é a modalidade de atendimento assistencial destina-

da a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, 

por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso 

de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas sócio-educativas, situação de 

rua, situação de trabalho infantil, entre outras.  Desenvolve serviços de média e alta 

complexidade.  

Proteção Social Especial de Média Complexidade 

 São considerados serviços de média complexidade aqueles que oferecem aten-

dimentos às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos fami-

liar e comunitário não foram rompidos. Difere-se da proteção básica por se tratar de 

um atendimento dirigido às situações de violação de direitos. Neste sentido, requerem 

maior estruturação técnico-operacional e atenção especializada e mais individualiza-

da, além de acompanhamento sistemático e monitorado, os seguintes serviços estão 

disponíveis:  
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A - Serviço de enfrentamento à violência, abuso e exploração sexual contra 

crianças e adolescentes – Antigos programas: Sentinela e POASF.   

População atendida: Crianças e adolescentes em situação de violência

Fone: 48 3216 5208

B - Projeto Abordagem de Rua: visa oportunizar o resgate de vínculo de crian-

ças, adolescentes, adultos e idosos, que fazem das ruas seu espaço de moradia e 

sobrevivência, com segmentos organizados da comunidade (família, escola, uni-

dades de saúde, programas e/ou projetos sociais e comunidades terapêuticas), 

evitando sua exposição aos riscos que a rua oferece.

População atendida: Crianças, adolescentes e adultos em situação de rua.

Fone: 48 3251 6250 / 9957 2148 / 9957 2147

C - Programa de medidas sócio-educativas de Liberdade Assistida (LA) e de 

Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). 

População atendida: Adolescentes que cumprem medida sócio-educativa de li-

berdade assistida e prestação de serviços a comunidade.

Fone: 48 3216 5228

D - Centro de Referência de atendimento da mulher em situação de violência

População atendida: Mulheres em situação de violência

Fone: 48 3224 7373

E - Centro de Referência em Assistência Social – CREAS.

População atendida: população em vulnerabilidade social

Fone: 48 3216 5200

F - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI

População atendida: Crianças e adolescentes de 0 à 16 anos incompletos em situ-

ação de trabalho precoce. 

Fone: 48 3216 5211

G - Centro Integrado de Atenção e Prevenção a violência contra a pessoa idosa 

– CIAPREVI

População atendida: idosos e sua família em situação de violência.

Fone: 48 3251 6201
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Serviço Disque Idoso

População atendida: idosos e sua família em situação de violência.

Fone: 0800 6440011

H - Projeto de Atendimento a dependente Químico – PROADQ

População atendida: adolescentes e adultos que fazem uso/abuso de álcool e/ou 

outras drogas 

Fone: 48 3251 6205

I - Renda Extra para Idosos

População atendida: idosos, vítimas de doença geradora de incapacidade física e/

ou mental 

Fone: 48 3251 6201

J - Núcleo de Apoio a Família – NAF Rodoviário 

População atendida: migrantes em situação de vulnerabilidade social 

Fone: 48 3222 2378

Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

Os serviços de proteção social especial de alta complexidade são aqueles que ga-

rantem proteção integral – moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido 

para famílias e indivíduos que se encontram sem referência e, ou, em situação de ame-

aça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e, ou, comunitário.

A – Casa de Passagem

População atendida: Crianças e adolescentes de 7 à 17 anos em situação de risco social.

Fone: 48 3216 5225

B - Casa de Apoio Social ao morador de rua 

População atendida: Adultos em situação de rua, do sexo masculino. 

Fone: 48 3248 4234

2.4 Secretaria Estadual de Saúde

Competências/atribuições e o que existe no momento:

zz Garantir as internações hospitalares, definindo cotas para o município de Florianópolis.
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zz Fornecimento de medicações essenciais;

zz Fornecimento de medicações de alto custo;

zz Atendimento de emergência em hospitais gerais;

zz Regulação do SAMU;

zz Grupo de Trabalho sobre Desinstitucionalização.

2.5 Controle Social 

O Controle Social no campo da saúde mental, na atual conjuntura de luta pela Refor-

ma Sanitária e Psiquiátrica, deve ser pensado e exercido através de instâncias como as Confe-

rências de saúde, os conselhos municipais e locais de saúde, espaços de ação política e social 

(Ministério Público, Defensorias, Procon’s, Aparelhos Parlamentares, OAB, entre outros) para 

o avanço cultural contra o estigma e segregação da loucura na sociedade, em geral, e para a 

efetivação de políticas publicas que expressem a condição local da realidade. (BRASIL, 2001)

Considerando o princípio da participação popular no SUS e reconhecendo sua 

importância vital para a defesa e legitimidade do sistema, depara-se com certas neces-

sidades como: a discussão com a população em torno dos problemas que vão surgindo e 

sendo expressos, o bom vínculo entre os trabalhadores, gestores e a população e, princi-

palmente, a percepção de uma missão conjunta destes para a construção e operaciona-

lização de um modelo que corresponda às reais necessidades e desejos da comunidade. 

A compreensão de controle social como democracia e participação reporta à idéia 

de gerência pelo povo nas ações da comunidade em espaços já delimitados, em instân-

cias atreladas ao Estado. Assim, o controle social em saúde é entendido como a possi-

bilidade de participação na gestão do sistema de saúde por parte de toda a sociedade, 

através de espaços participativos, como os conselhos e conferências. É a capacidade que 

a sociedade tem de influenciar o planejamento e gestão da coisa pública, alargando as 

possibilidades na construção de uma esfera verdadeiramente pública. (CORREIA, 2000)

A participação popular, como um dos princípios do SUS, é de extrema importân-

cia para que ocorram consolidações de políticas públicas, no que diz respeito em dar 

respostas às necessidades de saúde do país. Pode ser feita por várias vias:
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Conferências de Saúde (municipal, estadual e nacional)

A Conferência de Saúde sob a égide da Lei 8.142/90, reunir-se-á a cada quatro anos 

com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e 

propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, 

convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde. 

 Neste ínterim, acontecem as conferências temáticas, onde temos quatro Confe-

rências Nacionais de Saúde Mental, sendo a última realizada em junho de 2010. O muni-

cípio de Florianópolis realizou a I Conferência Municipal de Saúde Mental no ano de 2010, 

tendo a participação de 245 pessoas, entre representantes dos usuários, profissionais de 

saúde, gestores, prestadores de serviço e de outros setores.   

Conselhos de Saúde

Conforme a Lei 8.142/90 os Conselhos de Saúde são de caráter permanente e de-

liberativo, tendo como funções a formulação de diretrizes e estratégias e controle da 

execução da política de saúde. 

De acordo com Campos (1997, p.149) os conselhos se constituem no “[...] canal 

de participação legalmente constituído para o exercício da gestão democrática”, reco-

nhece que os conselhos paritários se apresentam como espaços privilegiados para o 

exercício político, e por que não dizer de sujeitos políticos. Estes conselhos paritários e 

deliberativos são iniciativas que possibilitam, mesmo em uma esfera restrita, o estabe-

lecimento de novos fóruns de participação e de novas formas de relacionamento entre 

o Estado e a sociedade civil.

Outro espaço de produção e exercício do controle social são os movimentos so-

ciais, considerados como redes de ações, mosaicos formados por indivíduos e grupos 

que, em estado de latência, questionam, no cotidiano, as lutas e reflexões acerca da re-

alidade social. A visibilidade ocorre nas ocasiões de mobilizações coletivas que trazem 

à esfera pública, a partir de manifestações, protestos, encontros e eventos, a condensa-

ção, a socialização, os conflitos e as recriações deste mundo latente. O movimento da 

luta antimanicomial é um exemplo desse tipo de organização.
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3 Promoção e Prevenção 
de Saúde Mental

Nas últimas décadas a construção de políticas públicas de saúde vem caminhan-

do no sentido de valorizar a participação popular, o controle social e o protagonismo 

das comunidades. As ações passam a ser focadas mais na promoção da saúde do que 

na intervenção curativa e de reabilitação. Assim, ainda que a promoção de Saúde Men-

tal esteja invariavelmente inserida na compreensão de Promoção da Saúde em geral, 

há que se aprofundar a especifi cidade deste campo de atuação no que diz respeito à 

atenção primária.

Buss (2004, p. 16) defi ne promoção de saúde como: 

Um ‘conjunto de valores’: vida, saúde, solidariedade, eqüidade, democracia, 
cidadania, desenvolvimento, participação e parceria, entre outros. Refere-
se também a uma ‘combinação de estratégias’: ações do Estado (políticas 
públicas saudáveis), da comunidade (reforço da ação comunitária), de in-
divíduos (desenvolvimento de habilidades pessoais), do sistema de saúde 
(reorientação do sistema de saúde), e de parcerias intersetoriais; isto é, tra-
balha com a idéia de ‘responsabilização múltipla’, seja pelos problemas, seja 
pelas soluções propostas para os mesmos.

Em consonância com esta defi nição, a Política Nacional de Promoção de Saúde 
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(Ministério da Saúde, 2006) apresenta, como objetivo geral, o que pode ser depreendi-

do como um conceito de promoção de saúde: “Promover a qualidade de vida e reduzir 

vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes 

– modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, 

acesso a bens e serviços essenciais.” 

A partir da compreensão de que os indivíduos e a comunidade podem promover 

condições saudáveis de existência, e que tais condições estão atreladas ao conjunto de 

relações com o poder público, a iniciativa privada, ONGs e outras instituições, faz-se ne-

cessário que as equipes de saúde participem ativamente da construção da autonomia dos 

sujeitos, com ações que visem à efetivação do controle social e o empoderamento dos gru-

pos – familiares, institucionais, religiosos – para que compartilhem, junto com os gestores, 

o protagonismo na melhora da qualidade de vida. Tal processo de empoderamento, se dá 

pelo compromisso da educação permanente em saúde, e da inclusão e valorização dos sa-

beres e necessidades dos usuários e dos grupos que os representam. 

Em saúde mental, é especialmente relevante considerar a autonomia e capaci-

dade de auto-cuidado dos indivíduos como indicador de saúde. E cabe considerar não 

apenas a autonomia e participação dos indivíduos, mas também das comunidades, 

como fator definidor das condições de saúde do território.

3.1 Promoção de Saúde Mental e ESF

Como conjunto de possibilidades de intervenção, a Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) é o local privilegiado para atuação em saúde mental. Como evidencia Amarante 

(2007, p. 94) a “alta capacidade resolutiva da ESF (...) dispensa grande parte dos encami-

nhamentos para os níveis mais sofisticados e complexos de atenção”. Além disso, favore-

ce a redução do uso indiscriminado de medicamentos no cuidado à saúde mental. 

A efetividade das ações da equipe de saúde da família depende, entretanto, da 

possibilidade de um intenso trabalho de territorialização, que vai desde o reconheci-

mento do território, suas necessidades e potencialidades, até a ação direta dentro da 

comunidade. A territorialização implica o aproveitamento dos recursos existentes em 

cada comunidade, encontrando associações de moradores, escolas, entidades comer-
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ciais, religiosas, de esporte, que construam vínculos de responsabilização e iniciativas 

de cuidado à saúde mental, por formas de sociabilidade já existentes ou a serem de-

senvolvidas, na garantia da assistência psicossocial. Implica então prestar “serviços de 

base territorial” (Ibidem, p. 85), no espaço mesmo da comunidade, e não apenas dentro 

do espaço da Unidade de Saúde. Neste sentido, a promoção de saúde mental pode ser 

fomentada através da interlocução das equipes de Saúde da Família, das equipes de 

Saúde Mental (NASF) e das estratégias comunitárias de produção de condições de vida 

saudáveis.

Devem-se buscar ações de promoção de saúde mental também dentro dos CAPSs, 

policlínicas e hospitais, como forma de fomentar a autonomia e qualidade de vida dos 

usuários e profissionais de saúde.

3.2 Ações de Promoção de Saúde Mental

A promoção da saúde mental passa por ações coordenadas e efetivadas pela equi-

pe de saúde da família, com apoio das equipes do NASF. É a partir da Equipe de Saúde 

da Família, das demandas e projetos por ela apontados, que o apoio matricial elabora 

estratégias de intervenção, priorizando o que é mais urgente e necessário para cada 

território. Por isso, faz-se premente que a equipe de saúde mental se envolva e colabore 

com a ESF também para identificar as demandas de Saúde Mental e  as potencialidades 

de cada localidade.

As iniciativas de promoção de saúde mental passam por atividades de educação 

em saúde, nos mais diversos espaços, e de organização social e familiar. Destaca-se o 

cuidado especial às mudanças no ciclo de vida familiar (cf. Carter e McGoldrick, 2001), e 

a preocupação com o trabalho com grupos, com ênfase na cooperação mútua. Importa 

que as pessoas e as comunidades de maneira geral possam, cada vez mais, cuidarem de 

sua própria saúde, ou seja, promoverem sua própria saúde, com condições de gerirem 

de forma mais eficaz sua existência.

Como se considera que a saúde mental é uma dimensão da saúde dos indivíduos 

e das populações cabe salientar que ações de promoção de saúde de maneira geral 

também promovem saúde mental, e devem ter o apoio da equipe matricial, reiterando 
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a integralidade da atenção e do cuidado.

Os profissionais de saúde devem fomentar e estimular ações locais, reconhecen-

do a potencialidade dos recursos comunitários. As ações na comunidade se processam 

na vida cotidiana, através do relacionamento entre as pessoas, famílias, vizinhança, 

igreja, trabalho, escola, entre outros. Além desses, as comunidades têm utilizado para 

o seu bem estar, vários outros grupos com organização formal, como associações, clu-

bes, organizações não governamentais, grupos de auto-ajuda, de jovens, de idosos, de 

pais, e outros. É muito importante a utilização da infra-estrutura de lazer existente nos 

locais, tais como parques, praças, centros de convivência, bibliotecas dentre outros, os 

quais propiciam a realização de atividades como oficinas de arte, de literatura, de arte-

sanato, esporte, lazer, etc. 

  Ressalta-se, ainda, que toda ação curativa em Saúde Mental a um usuário é uma 

ação de Promoção da Saúde Mental da família (sistema familiar) deste usuário.

  Seguem algumas das atividades que podem ser desenvolvidas pela equipe de 

saúde da família com o apoio da equipe distrital de saúde mental:

zz Educação em Saúde;

zz Promoção de Saúde Mental de Crianças e Adolescentes:

- Grupos de cuidadores (e/ou Grupos de orientação e aconselhamento parental);

- Grupo de multifamílias;

- Grupos de Adolescentes;

- Trabalhar questões relacionadas à sexualidade (educação sexual);

zz Promoção de Saúde Mental na maturidade e terceira idade:

- Preparação para aposentadoria;

- Grupos de cooperação mútua na terceira idade;

- Atividade física para idosos;

zz Constituição da família, gravidez e puerpério:

- Planejamento familiar;

- Preparação para parto e puerpério (para receber a criança, organizar o sistema 

familiar, fortalecer os vínculos familiares...).
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- Acompanhamento da família (e não só do bebê) durante o puerpério;

zz Grupo de cooperação mútua

- Grupo de Mulheres (cooperação mútua);

zz Grupo de orientação profissional;

zz Formação em saúde para lideranças comunitárias, religiosas e pastorais.
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4 Avaliação Inicial e 
Avaliação de Risco

A Política Nacional de Humanização defi ne o acolhimento como um modo de 

operar nos processos de trabalho em saúde de forma a atender a todos que procuram 

os serviços de saúde, ouvindo seus pedidos e assumindo no serviço uma postura capaz 

de acolher, escutar e pactuar respostas mais adequadas aos usuários. Implica prestar 

um atendimento com resolutividade e responsabilização, orientando, quando for o 

caso, o paciente e a família em relação a outros serviços de saúde para a continuidade 

da assistência e estabelecendo articulações com esses serviços para garantir a efi cácia 

desses encaminhamentos.

Isso signifi ca que todas as pessoas que procurarem uma unidade de saúde de-

vem ser acolhidas por um profi ssional da equipe técnica, que ouvirá e identifi cará a 

necessidade do indivíduo. Devem ser levadas em conta as expectativas do indivíduo 

e avaliados os riscos. A partir daí, o profi ssional deve se responsabilizar em dar uma 

resposta ao problema, de acordo com as necessidades apresentadas e os recursos 

disponíveis na rede. 

O Ministério da Saúde ressalta que avaliar riscos e vulnerabilidade implica estar 

atento tanto ao grau de sofrimento físico, quanto psíquico, pois muitas vezes o usu-

ário que chega andando, sem sinais visíveis de problemas físicos, mas muito angus-

tiado, pode necessitar de atendimento prioritário devido ao seu maior grau de risco 

e vulnerabilidade.
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Define ainda que a Avaliação com Classificação de Risco determine a agilidade 

no atendimento a partir da análise do grau de necessidade do usuário, proporcionando 

atenção centrada no nível de complexidade e não na ordem de chegada.

Referências
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5 Infância e Adolescência
 

Em 2004 a Portaria GM/1.608 institui o Fórum Nacional de Saúde Mental Infanto-

Juvenil que é um espaço de debate coletivo, de caráter representativo e deliberativo, 

composto por representantes de diversas instâncias entre instituições governamentais, 

setores da sociedade civil e entidades fi lantrópicas. Este Fórum se propõe como instru-

mento de gestão do cuidado e proteção à criança e o adolescente em situação de grave 

sofrimento psíquico, discutindo as principais diretrizes que devem orientar os serviços 

de saúde mental ofertados a essas populações. Dentre as diretrizes, destacam-se: a 

responsabilização pelo cuidado, devendo os serviços agenciar o cuidado bem como 

estarem abertos à comunicação com outros dispositivos, seguindo a lógica da forma-

ção de uma rede ampliada de atenção; comprometer os responsáveis pela criança/

adolescente a ser cuidado no processo de atenção, situando-os igualmente enquanto 

sujeitos de demanda; e conduzir as ações de modo a estabelecer uma rede ampliada de 

cuidado, sendo cada profi ssional co-responsável pelos encaminhamentos e decisões.

Estimativas do Ministério da Saúde (BRASIL, 2005) defi nem que cerca “de 10% 

a 20% da população de crianças e adolescentes sofram de transtor nos mentais. Desse 

total, de 3% a 4% necessitam de tratamento intensivo. Entre os males mais fre qüentes 

está a defi ciência mental, o autismo, a psicose infantil e os transtornos de ansiedade. 

Ob servamos, também, aumento da ocorrência do uso de substâncias psicoativas e do 

suicídio entre adolescentes” (BRASIL, 2005, p. 5).

Toda e qualquer ação voltada para a saúde mental de crianças e jovens precisa 
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estabelecer parcerias com outras políticas públicas, como assistência social, educação, 

cultura, esportes, direitos humanos e justiça, tendo em vista a ampliação e reforço dos 

laços sociais com as partes que compõem seu território. É importante ainda estabele-

cer interfaces com setores da sociedade civil e entidades filantrópicas que prestam re-

levante atendimento nessas áreas segundo o Fórum Nacional de Saúde Mental Infanto-

juvenil (2004). 

5.1 Princípios

zz a criança ou o adolescente a cuidar é um sujeito

zz acolhimento universal

zz encaminhamento implicado

zz construção permanente da rede

zz território

zz intersetorialidade na ação do cuidado

 

5.2 Diretrizes Operacionais das Ações de Cuidado

zz reconhecer aquele que necessita e/ou procura o serviço – seja a criança, o 

adolescente ou o adulto que o acompanha – como o portador de um pedido legítimo 

a ser levado em conta, implicando uma necessária ação de acolhimento;

zz tomar em sua responsabilidade o agenciamento do cuidado, seja por meio dos 

procedimentos próprios ao serviço procurado, seja em outro dispositivo do mesmo 

campo ou de outro, caso em que o encaminhamento deverá necessariamente 

incluir o ato responsável daquele que encaminha;

zz conduzir a ação do cuidado de modo a sustentar, em todo o processo, a condição 

da criança ou do adolescente como sujeito de direitos e de responsabilidades, o 

que deve ser tomado tanto em sua dimensão subjetiva, quanto social;

zz comprometer os responsáveis pela criança ou adolescente a ser cuidado – 

sejam familiares ou agentes institucionais – no processo de atenção, situando-os, 
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igualmente, como sujeitos da demanda;

zz garantir que a ação do cuidado seja o mais possível fundamentado nos recursos 

teórico-técnicos e de saber disponíveis aos profissionais, técnicos ou equipe 

atuantes no serviço, envolvendo a discussão com os demais membros da equipe 

e sempre referida aos princípios e às diretrizes coletivamente estabelecidas pela 

política pública de saúde mental para constituição do campo de cuidados;

zz manter abertos os canais de articulação da ação com outros equipamentos do 

território, de modo a operar com a lógica da rede ampliada de atenção. As ações 

devem orientar-se de modo a tomar os casos em sua dimensão territorial, ou seja, 

nas múltiplas, singulares e mutáveis configurações, determinadas pelas marcas e 

balizas que cada sujeito vai delineando em seus trajetos de vida.

5.2.1 Fatores a serem considerados na avaliação do grau de  

comprometimento e risco

zz avaliação da criança/adolescente: sintomas (qualidade, duração, etc.), fatores 

do desenvolvimento, alimentação, sono, atividades de lazer, escola, histórico 

clínico, etc.;

zz avaliação da família: histórico; dinâmica de funcionamento, qualidade das 

relações interpessoais, recursos pessoais no cuidado, situação sócio-econômica, 

condições de moradia, etc.;

zz avaliação do Território: Escola, recursos da comunidade, qualidade e grau de 

envolvimento da criança/adolescente e sua família com estes recursos;

zz fatores de risco: violência doméstica, tentativa de suicídio, instabilidade/

escassez de vínculos afetivos significativos, histórico de abuso de substâncias 

psicoativas, história familiar;

zz recursos da Rede: oferta de atendimento, tempo de espera, etc.

Atualmente, os serviços de saúde mental do município de Florianópolis estão or-

ganizados entre cinco regionais de saúde mental, com equipe de psicólogos e psiquia-

tras e com um Centro de Atenção Psicossocial para Crianças e Adolescentes - CAPSi 
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e um  Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Outras Drogas - CAPSad, que são 

serviços especializados para casos cuja gravidade e persistência dos agravos deman-

dem atenção interdisciplinar e intensiva. Os casos menos graves que não demandem 

atenção especializada serão atendidos em conjunto pelas equipes de PSF em parceria 

com as equipes de saúde mental das regionais.

O CAPSi é, então, um serviço de Saúde Mental de referência para o tratamento de 

crianças e adolescentes que sofrem com transtornos mentais graves, que necessitem 

atenção especializada e interdisciplinar. Destina-se a todas as crianças e adolescentes 

(com idade entre zero e 18 anos) moradoras de Florianópolis/SC que por sua condição 

psíquica estão impossibilitadas de estabelecer e manter relações sociais na família, es-

cola e comunidade, ou que tenha prejuízo na sua saúde em geral.

Os casos em que houver comprometimento da rotina de vida da criança, ausên-

cia de brincar, presença de sintomas agudos e persistentes, comportamento de risco, 

comprometimento do desenvolvimento da criança/adolescente com dificuldade da fa-

mília em desempenhar sua função de cuidado, entre outros agravos que prejudiquem 

consideravelmente suas possibilidades de desenvolvimento, a equipe de apoio em 

saúde mental deverá ser acionada e se for avaliada a necessidade, a criança/adolescen-

te e sua família deverão ser encaminhados para o CAPSi.

Os casos de crianças e adolescentes em que for constatado o uso abusivo ou depen-

dência de drogas deverão ser articuladas ações em conjunto entre o CAPSad e CAPSi. 

Os casos de crianças e adolescentes de até 15 anos, previamente avaliados pe-

los serviços de referência, que necessitam de internação, serão encaminhadas para o 

Hospital Infantil Joana de Gusmão após discussão com a equipe médica da instituição. 

Os critérios de internação são os que trazem risco de vida à criança, ou que não haja 

suporte para tratamento domiciliar.

Particularidades na infância e adolescência serão discutidas nos tratamentos se-

gundo linhas de cuidado, nos capítulos subseqüentes.

5.2.2 Manejo

A relação terapêutica entre os clínicos e os membros relevantes da família é es-

sencial para eficácia do acompanhamento da criança. Uma série de orientações impor-
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tantes pode ser utilizada no processo de estabelecimento e criação de parceria.

Orientações para os pais

zz os pais devem ser orientados sobre o seu papel na educação e acompanhamento 

do desenvolvimento da criança;

zz os pais devem ser levados a compreender seu papel como agentes de mudança 

no comportamento infantil;

zz devem ser orientados a conversar com a criança;

zz dar instruções claras e com tranqüilidade;

zz estabelecer regras básicas e claras;

zz dedicar um tempo em companhia dos filhos;

zz dar bom exemplo, no que diz respeito a cumprir os combinados e promessas 

feitas, seguir em condutas aquilo que se propõe em palavras;

zz estabelecer relação sensível e afetuosa com a criança, percebê-la com a 

intenção de compreender suas necessidades;

zz proporcionar e participar de  atividades junto às crianças;

zz incentivar atitudes de independência  e autonomia como: pergunte,  peça você 

mesmo, faça,  procure evitar fazer tudo pela criança retirando sua capacidade de 

aprender a se movimentar no mundo; 

zz devem incentivar o brincar de forma cooperativa;

zz devem ajudar a criança desenvolver habilidades e/ou  a percepção no cuidado 

de si mesmo, higiene, auto estima e cuidado com os próprios pertences;

zz essas orientações devem acontecer de maneira a considerar os referenciais 

socioculturais da família em questão.
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5.3 Fluxo de Atenção
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6 Ansiedade

6.1 Relevância e Epidemiologia

Ansiedade é uma experiência humana universal, podendo ser uma reação normal 

do indivíduo ou um sintoma. A ansiedade normal é um estado de medo ou sentimen-

to subjetivo de apreensão e angústia, e funciona como um sinal de alerta diante de 

situações novas, produzindo reações defensivas contra o estresse. Pode desencadear 

reações autonômicas como palpitações e diarréia, mas é suportável.

Ansiedade passa a ser patológica quando surge sem estímulo apropriado ou pro-

porcional para explicá-la, com intensidade, duração e freqüência aumentadas e asso-

ciada a prejuízo do desempenho social ou profi ssional do indivíduo. Pode ser sintoma 

de doença física (asma, angina), doença mental (depressão, delírio) ou a própria doença 

mental (transtornos de ansiedade).

A avaliação que o indivíduo faz do risco que as situações representam e dos recur-

sos de que dispõe para enfrentá-la infl uem na intensidade com que a ansiedade é senti-

da. Nos transtornos de ansiedade, esta avaliação comumente está distorcida: a percep-

ção subjetiva do perigo pode ser exagerada, e a dos recursos disponíveis, reduzida.

A ansiedade como sintoma, leve a moderada, possui alta prevalência (50-60%), 

muitas vezes consistindo de medos irracionais, ataques súbitos de ansiedade e ner-

vosismo que não preenchem critérios de gravidade ou de prejuízo característicos dos 

transtornos de ansiedade. Diversos estudos apontam a ansiedade como o problema 

psiquiátrico mais frequente na atenção básica.
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Um estudo populacional brasileiro encontrou 18% de prevalência geral dos trans-

tornos de ansiedade na população adulta, enquanto um estudo multicêntrico interna-

cional da OMS encontrou prevalência global de transtorno de ansiedade generalizada 

de 7,9% da população atendida em centros de atenção básica (no Rio de Janeiro, esta 

taxa chegou a 22%). 

Transtornos de ansiedade são duas vezes mais freqüentes em mulheres e dez ve-

zes mais frequentes em familiares de portadores de transtornos mentais. A comorbida-

de com outros transtornos mentais é a regra. A comorbidade entre depressão e ansie-

dade generalizada, por exemplo, que é a mais comum em atenção básica (pode chegar 

a 62%), piora o prognóstico de ambas as condições.

Em resumo, os transtornos de ansiedade são comuns, geram considerável sofri-

mento e alto custo social, pela maior utilização dos serviços de saúde e pelo prejuízo à 

capacidade de trabalho, tendem a ser crônicos e recidivantes, e são frequentemente 

subdiagnosticados e subtratados. Os profissionais de saúde e os pacientes devem saber 

que existem alternativas terapêuticas eficazes disponíveis.

 Quadro Clínico

6.2 Como Avaliar e Abordar

Os transtornos mentais na atenção básica se apresentam mais frequentemente 

com sintomas somáticos do que psicológicos, principalmente sintomas de excitação 

autonômica não explicáveis por outro diagnóstico clínico. Estes múltiplos sintomas físi-

cos podem ser o principal obstáculo para o diagnóstico correto; quando manifestações 

subjetivas de ansiedade são as queixas principais, o diagnóstico é realizado correta-
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mente pelos clínicos gerais em até 95% dos casos, mas quando os pacientes enfatizam 

os sintomas somáticos, o índice de acertos cai pela metade.

O clínico deve pesquisar ansiedade em pacientes com:

zz múltiplas consultas médicas (mais de cinco por ano);

zz muitos sintomas físicos sem origem explicada, principalmente aqueles devido 

a hiperatividade autonômica e tensão muscular;

zz dificuldades no trabalho e nas relações interpessoais;

zz fadiga, alteração de peso e problemas de sono. 

O processo diagnóstico necessita de informações sobre a história pessoal, me-

dicações em uso (inclusive auto-medicação), antecedentes dos tratamentos prévios e 

respostas a eles, uso de substâncias psicoativas (nicotina, álcool, cafeína, drogas recre-

ativas), comorbidades clínicas, funcionamento pessoal diário, vida social, manutenção 

de estressores crônicos e desenvolvimento de sintomas fóbicos e evitativos.

Nem sempre é fácil distinguir entre ansiedade “normal” e um transtorno de an-

siedade, e o diagnóstico de alguns transtornos têm sido criticados pela possibilidade 

de medicalização de variações normais (p.ex., timidez versus fobia social). Medicar um 

sentimento normal é tão inadequado quanto não tratar um quadro de ansiedade pato-

lógica.  Algumas perguntas podem ajudar na avaliação inicial do grau de ansiedade:

zz Você se considera muito preocupado?

zz Você já teve ataques de pânico?

zz Existem lugares ou situações que você evita?

zz Como a ansiedade e a evitação afetam sua vida?

Não há evidências que permitam recomendar um instrumento validado de ras-

treamento para transtornos de ansiedade (screening), e portanto o processo diagnós-

tico deve ser ancorado nas habilidades de entrevista clínica dos profissionais. Critérios 

diagnósticos devem ser utilizados sempre que possível, e a necessidade do tratamento é 

determinada pela severidade e persistência dos sintomas, presença de comorbidade psi-

quiátrica ou doença clínica, nível de incapacidade e impacto no funcionamento social.



48 Protocolo de Atenção em Saúde Mental

 6.3 Diagnóstico diferencial

 O diagnóstico diferencial deve descartar ansiedade induzida por fármacos, in-

toxicação ou abstinência de drogas ou psicotrópicos e outras condições clínicas que po-

dem se apresentar com sinais e sintomas de ansiedade. Também deve-se excluir outras 

doenças psiquiátricas devido à alta comorbidade, principalmente com depressão (60% 

dos casos de depressão tem sintomas ansiosos associados), abuso de substâncias, ou-

tros transtornos de ansiedade e doenças clínicas. O problema principal a ser tratado 

deve ser discutido com o paciente, e o uso de uma linha temporal pode ajudar a identi-

ficar quando os vários sintomas ou problemas se desenvolveram.

Outras condições que podem desencadear sintomas de ansiedade:

Deve-se investigar outras etiologias orgânicas na presença de sintomas atípicos 

como perda de consciência, alteração da marcha, liberação de esfíncteres, fala pastosa, 

cefaléia; e o início após 45 anos de idade.

Inúmeras doenças cardíacas podem mimetizar sintomas ansiosos, entre elas ar-

ritmias, angina pectoris e infarto do miocárdio. Frequentemente o diagnóstico requer 

um eletrocardiograma. A dor anginosa, em geral, é mais intensa, prolongada e em 
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compressão, enquanto a dor ansiosa é mais superficial e aguda.

O hipertireodismo pode provocar crises de ansiedade, taquicardia e sudorese, 

sendo sugerido dosagens de T3, T4 livre e TSH numa avaliação inicial. O hiperparatireoi-

dismo, menos frequentemente, pode se manifestar com crises de ansiedade, sendo ne-

cessária a dosagem sérica de cálcio. A hipoglicemia, que pode ocorrer ocasionalmente 

em até 40% da população, pode causar ansiedade, mas a única maneira de estabelecer 

a relação causal é com dosagem da glicemia no momento dos sintomas. 

Os feocromocitomas, embora raros, devem ser lembrados no diagnóstico dife-

rencial, principalmente quando as crises se associam a cefaléia severa e hipertensão.

As doenças do labirinto se diferenciam, por cursarem com vertigem e náuseas, 

enquanto a ansiedade mais comumente causa tontura e atordoamento. 

O exame fisico é geralmente suficiente para descartar a ocorrência de crise asmá-

tica ou doença pulmonar obstrutiva.

6.4 Tratamento

Manejo geral

Deve-se oferecer tratamento imediato na atenção básica, devido às vantagens 

de se diminuir abandono e por estes serviços serem frequentemente preferidos pelos 

pacientes em virtude da proximidade, do vínculo com a equipe e da não existência do 

estigma que há em relação à equipe de saúde mental. Todas as decisões do processo 

de cuidado devem ser compartilhadas entre o indivíduo e os profissionais de saúde, 

pois parcerias terapêuticas efetivas diminuem o abandono e melhoram os resultados 

do tratamento.

O acesso à informação é parte valiosa de qualquer projeto terapêutico, e estas 

devem ser apresentadas de forma clara e em linguagem acessível. Deve-se informar 

sobre natureza, curso e tratamento da doença, incluindo informações sobre uso cor-

reto e efeitos colaterais da medicação. Deve-se encorajar a participação em grupos de 

suporte e auto-ajuda, uma vez que tais grupos também promovem compreensão e co-

laboração entre pacientes, familiares e equipe de saúde.
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Intervenções psicoterapêuticas

Algumas abordagens psicoterapêuticas mostraram-se tão eficazes quanto os 

tratamentos farmacológicos no tratamento dos transtornos de ansiedade. A eficácia 

da associação entre ambos é superior a qualquer um dos dois isoladamente. Deve ser 

oferecida ao indivíduo a possibilidade de escolha entre estas abordagens, desde que 

haja disponibilidade local. Deve ser enfatizado que, assim como no tratamento farma-

cológico, a melhora não é imediata com o tratamento psicológico, e a continuidade do 

atendimento é necessária para uma resposta favorável.

Inúmeras intervenções psicoterapêuticas podem ser úteis se bem indicadas:

zz psicoeducação sobre ansiedade e hábitos de vida;

zz registro de sintomas (diário) e reestruturação de distorções cognitivas;

zz técnicas de manejo imediato de ansiedade (relaxamento, controle da 

respiração);

zz técnicas de exposição a situações fóbicas com o objetivo de treinar habilidades 

de enfrentamento (coping)

zz grupos de auto-ajuda e de apoio.

Orientações gerais para o tratamento farmacológico

As tarefas do médico não-especialista no manejo dos transtornos de ansiedade são:

zz identificar a presença de ansiedade e avaliar seu grau e impacto na vida do 

indivíduo;
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zz estabelecer boa comunicação, ouvindo e perguntando de forma aberta;

zz afastar (ou tratar) doenças físicas, quadros de abstinência e efeitos colaterais 

de fármacos;

zz diagnosticar o transtorno específico e as comorbidades, sempre que possível;

zz iniciar tratamento farmacológico e/ou encaminhar para tratamentos 

psicológicos e/ou grupos de apoio;

zz acompanhar os casos não-complicados.

Os únicos medicamentos que devem ser utilizados no tratamento de longo prazo 

dos transtornos de ansiedade são os antidepressivos. Todos os pacientes que recebe-

rem antidepressivos devem ser informados que essas drogas não geram tolerância e 

fissura, mas podem causar sintomas de retirada se interrompidas sem orientação mé-

dica. Também deve-se informar sobre os efeitos colaterais, principalmente a possível 

piora inicial na ansiedade, e o tempo de latência prolongado para o efeito terapêutico 

(8-12 semanas).

Para minimizar a ansiedade inicial, deve-se iniciar com doses baixas (fluoxetina 

10mg, imipramina 25mg) e aumentar gradativamente ao longo de algumas semanas, 

mas em alguns casos podem ser necessárias – e devem ser usadas - doses próximas ao 

limite superior da faixa terapêutica (p. ex, fluoxetina 40mg ou imipramina 200mg).

Se o paciente melhora com o antidepressivo, este deve ser mantido por no 

mínimo 6 meses após a remissão dos sintomas, na dose em que esta foi alcançada, 

e só então deve começar a ser diminuído. Na retirada ou diminuição de dose, os 

sintomas mais comuns são tontura, sonolência, distúrbios gastrintestinais (náu-

seas/vômitos), cefaléia, sudorese, ansiedade e distúrbios do sono. Se forem leves, 

devem ser manejados com orientação, suporte e sintomáticos; se forem intensos, 

o agente deve ser reinstituído e retirado de maneira mais gradual. Quando houver 

retorno dos sintomas originais de ansiedade na retirada do medicamento (por 

exemplo, ataques de pânico), deve ser considerada sua manutenção por períodos 

maiores.
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6.5 Classificação e Manejo de Transtornos 
Específicos de Ansiedade1

6.5.1 Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG)

Este é, provavelmente, o transtorno de ansiedade mais comum entre as pessoas 

que comparecem a um serviço de atenção básica (estimado em 8%), sendo que a sua 

prevalência ao longo da vida é estimada em cerca de 5%. Os sintomas se desenvolvem 

de forma insidiosa e ficam mais comuns com aumento da idade. Os pacientes com TAG 

apresentam uma alta comorbidade com outros transtornos psiquiátricos (até 90% ao 

longo da vida) sendo os mais comuns os transtornos de humor e transtornos de pânico. 

É especialmente comum entre donas de casa e, entre os homens, mais comum entre os 

solteiros/separados e desempregados.

O TAG é caracterizado por preocupações excessivas (mantidas ou flutuantes), des-

necessárias (diante de qualquer estímulo), com duração prolongada (meses), que fogem 

do controle do paciente e geram sintomas somáticos como inquietude, cansaço, dificul-

dade de concentração, irritabilidade, tensão muscular, insônia, entre outros. O aspecto 

essencial é a preocupação constante concomitante aos sintomas somáticos e psíquicos. 

Os receios mais freqüentes são: medo de adoecer, de que algo negativo aconteça com 

seus familiares ou medo de não conseguir cumprir com compromissos profissionais ou 

financeiros. No curso do transtorno, é comum a preocupação mudar de foco.

6.5.1.1 Diretrizes de Identificação

Queixas comuns

O paciente pode apresentar-se inicialmente com sintomas físicos relacionados à 

tensão (cefaléia, taquicardia) ou com insônia. A investigação adicional revelará ansie-

dade proeminente.

1 Nesta seção, foi utilizado como principal texto de referência a Versão para Cuidados Primários da CID-10 – Dire-
trizes Diagnósticas e de Tratamento para Transtornos Mentais, escrita para melhorar a identificação e o tratamento 
dos transtornos mentais ao nível de cuidados primários (ou atenção básica); este livro leva em consideração a experi-
ência e as necessidades de médicos generalistas, contem uma versão abreviada para uso por todos os trabalhadores 
de saúde e passou por testes de campo no Brasil para avaliar sua relevância, facilidade de uso e confiabilidade. Para 
acesso ao texto completo, vide referências.
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Aspectos Diagnósticos

Sintomas múltiplos de ansiedade ou tensão:

zz tensão mental (preocupação, sentir-se tenso ou nervoso, dificuldade de 

concentração);

zz tensão física (inquietação, cefaléia, tremores, incapacidade de relaxar);

zz hiperatividade autonômica (tontura, sudorese, taquicardia, desconforto 

epigástrico).

Os sintomas podem durar meses e reaparecer frequentemente. São frequente-

mente desencadeados por eventos estressantes em pessoas com uma tendência crôni-

ca à preocupação.

Diagnóstico Diferencial

Se o humor deprimido for proeminente, ver Depressão;

Se tiver ataques súbitos de ansiedade não provocados, ver Transtorno do Pânico;

Se tiver medo e evitação de situações específicas, ver Transtornos Fóbicos;

Se tiver uso pesado de álcool e drogas, ver Transtornos por uso de Substâncias 

Psicoativas;

6.5.1.2 Diretrizes de Tratamento

Recomendações ao paciente e familiares

zz Encorajar o paciente a praticar métodos de relaxamento diários para reduzir 

os sintomas físicos de tensão.

zz Encorajar o paciente a envolver-se em atividades prazerosas e exercícios 

físicos e a retomar atividades que foram úteis no passado.

zz Identificar e desafiar preocupações exageradas ou pensamentos pessimistas 

podem reduzir os sintomas de ansiedade.

Métodos estruturados de solução de problemas podem ajudar os pacientes a 

manejar os estresses atuais que contribuem para os sintomas de ansiedade:
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zz Identificar eventos que desencadeiam preocupação excessiva;

zz Discutir o que o paciente está fazendo para manejar esta situação, identificar 

e reforçar coisas que estão funcionando;

zz Identificar algumas medidas específicas que o paciente pode tomar nas 

próximas semanas.

Tratamento medicamentoso

A medicação não deve ser a abordagem principal no tratamento da ansieda-

de generalizada. Ela pode ser usada se sintomas de ansiedade significativos persis-

tem apesar das recomendações e no caso de comorbidade com depressão ou outros 

transtornos de ansiedade.

Antidepressivos (fluoxetina 20-60mg ou imipramina 75-200mg; quando hou-

ver contraindicação ou falha a estes, sertralina 50-200mg) devem ser os únicos me-

dicamentos usados no tratamento a longo prazo da ansiedade generalizada. São 

eficazes, não levam à dependência ou sintomas de rebote e tratam as frequentes 

comorbidades.

Benzodiazepínicos, devem ser usados, preferencialmente, como coadjuvan-

tes do tratamento, por até 4 semanas, depois das quais deve-se reduzir a dose e 

descontinuar gradativamente a medicação. Há perda da eficácia a longo prazo. 

Usar a menor dose eficaz no alívio da ansiedade. As medicações com meia-vida 

mais longa são mais fáceis de retirar (diazepam). Pode ocorrer piora da ansiedade 

após a retirada. Sempre alertar para o risco de dependência. Atenção para efeitos 

colaterais sobre o SNC (sedação, prejuízo da coordenação motora e da concen-

tração, distúrbios de memória), principalmente em idosos e usuários de outros 

psicotrópicos. 

zz Diazepam, 5-10mg, ou Lorazepam (idosos e hepatopatas), 1-2mg, ambos 1-3 

vezes ao dia.

Tratamentos psicossociais e farmacológicos em associação podem ter vantagens 

sobre qualquer uma das modalidades isoladas em casos moderados a graves.
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6.5.1.3 Particularidades em Grupos Específicos

Crianças e Adolescentes

O padrão de início do TAG é diferente dos demais transtornos de ansiedade; en-

quanto a maioria destes começa no início da vida adulta, a prevalência do TAG é baixa 

em adolescentes e adultos jovens e aumenta com a idade (a partir de 35 anos em mu-

lheres e 45 anos em homens).

Em crianças, podem ser proeminentes a necessidade freqüente de reassegura-

mento e as queixas somáticas recorrentes. Alguns tratamentos psicossociais utilizados 

com adultos podem ser úteis em crianças e adolescentes, particularmente o exercício 

físico regular, que parece contribuir para prevenção do aparecimento e diminuição da 

intensidade tanto de sintomas ansiosos como depressivos.

As medicações utilizadas em adultos não devem ser utilizadas nesta faixa etária 

pela falta de evidências de eficácia. Em caso de sintomas somáticos ou nervosismo pro-

eminentes com investigação clínica inconclusiva, a criança/adolescente deve ser enca-

minhada para avaliação por profissional da equipe de saúde mental.

6.5.2 Transtorno de Pânico (TP)

A prevalência ao longo da vida para esse transtorno é 3,5 %, em serviços de aten-

ção primária fica entre 4% e 6 %, e em alguns serviços especializados pode chegar a 

16% (clinicas para distúrbios vestibulares). A prevalência para ataques de pânico é de 

10% na população geral ao longo da vida, mas apenas um em cada seis destes preen-

cherá critérios diagnósticos de TP. Entre indivíduos com TP a prevalência de comorbida-

de com depressão é de 50% a 60%.

Uma das maiores características na descrição de um paciente com TP é a natureza 

física dos sintomas. Enquanto no TAG a preocupação e a tensão são predominantes, no 

TP o paciente inicia descrevendo a doença com referência ao coração, pulmão e trato 

gastrintestinal. Os ataques de pânico estão entre os diagnósticos mais freqüentes que 

levam um paciente a procurar atendimento de emergência; 90% dos pacientes com TP 

acreditam veementemente que têm um problema físico e não um problema psiquiá-

trico ou psicológico. É muito comum o paciente fazer uma verdadeira “peregrinação”, 
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consultando-se com diversos especialistas e fazendo inúmeros exames, na maioria das 

vezes desnecessários. Os ataques de pânico são mais freqüentes nas mulheres e a inci-

dência é maior entre a puberdade e os 35 anos.

O tratamento precoce é essencial para reduzir as conseqüências físicas e sociais, 

e o manejo adequado dos primeiros ataques de pânico iniciais pode prevenir o desen-

volvimento ou agravamento de um TP crônico. A característica essencial do TP é a pre-

sença de ataques de pânico recorrentes e inesperados. 

O ataque de pânico é um quadro de início agudo, com sensação súbita e inespe-

rada de terror, associada a muitos sintomas autonômicos, em particular os cardiores-

piratórios (taquicardia, dispnéia, sensação de asfixia, desconforto torácico, vertigem), 

além de sudorese, tremores, náuseas, desrealização, parestesias, ondas de frio e de 

calor e medo intenso de morrer, ficar louco ou perder o controle.

Outro componente importante é a ansiedade antecipatória, em que o paciente 

desenvolve a preocupação constante de ter um novo ataque, surgindo um estado de 

ansiedade crônica. Alguns pacientes podem desenvolver um terceiro componente, a 

evitação fóbica. Eles ficam tão temerosos de sofrerem um novo ataque que evitam es-

tar em locais ou situações de onde seja difícil ou embaraçoso escapar ou obter ajuda.

Este medo de passar mal e não ter como sair de uma situação ou ser atendido 

chama-se agorafobia. Isso leva o individuo a evitar situações como ficar sozinho em 

casa ou sair sozinho, estar em lugares com muitas pessoas, viajar, utilizar transporte 

público, etc. Em geral o paciente enfrenta melhor estas situações quando acompanha-

do, mesmo que esta companhia seja incapaz de ajudá-lo, como uma criança ou animal 

de estimação. A agorafobia grave pode ser totalmente incapacitante, sendo indicativo 

de prognóstico desfavorável no longo prazo. A agorafobia está presente em 2/3 dos 

casos de TP.

  

6.5.2.1 Diretrizes de Avaliação

Ataques inexplicados de ansiedade ou medo que começam subitamente, de-

senvolvem-se rapidamente e podem durar apenas alguns minutos.
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Os ataques, frequentemente, ocorrem com sintomas físicos como palpitações, 

dor no peito, sensações de sufocação, estômago embrulhado, tontura, sensação de 

irrealidade ou medo de desastre pessoal (de perder o controle ou ficar louco, ataque 

cardíaco, morte súbita).

Um ataque, frequentemente, leva a medo de um outro ataque e evitação de 

lugares onde os ataques ocorreram. Os pacientes podem evitar exercícios ou outras 

atividades que podem produzir sensações físicas semelhantes àquelas de um ata-

que de pânico.

Diagnóstico Diferencial

Muitas condições médicas podem causar sintomas semelhantes a ataques de 

pânico (arritmias, isquemia cerebral, doença coronariana, tireotoxicose). A história e o 

exame físico são suficientes para excluir muitas destas condições.

Se os ataques ocorrem apenas em situações específicas temidas, ver Transtornos 

Fóbicos.

Se humor deprimido ou melancólico também estiver presente, ver Depressão. 
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6.5.2.2 Diretrizes do Tratamento

Recomendações ao paciente e familiares

Aconselhar o paciente a dar os seguintes passos, se ocorrer um ataque de pânico:

zz Permaneça onde estiver até que o ataque passe.

zz Concentre-se em controlar a ansiedade, não nos sintomas físicos.

zz Pratique respiração lenta, relaxada. Respirar muito profundamente ou 

rapidamente (hiperventilação) pode causar alguns dos sintomas físicos do pânico. 

A respiração controlada reduzirá os sintomas físicos.

zz Diga a si mesmo que isto é um ataque de pânico e que os pensamentos e 

sensações assustadores logo passarão.

Observe o tempo passando em seu relógio. Pode parecer um longo tempo, mas 

serão apenas alguns minutos.

Identificar medos exagerados que ocorrem durante o pânico (p. ex., o paciente 

teme que esteja tendo um ataque cardíaco).

Discutir formas de desafiar esses medos durante o pânico (p. ex., o paciente 

lembra a si mesmo “Eu não estou tendo um ataque cardíaco. Isto é um ataque de pâni-

co e passará em alguns minutos”).

Grupos de apoio podem ajudar o paciente a manejar os sintomas de pânico e a 

superar os medos.

1) Tratamentos psicoterápicos

zz Tratamentos psicossociais e farmacológicos em associação podem ter vantagens 

sobre qualquer uma das modalidades isoladas em casos moderados a graves.

zz Na agorafobia persistente as técnicas de exposição progressiva a estímulos 

adquirem grande importância.

zz Existem alguns tratamentos psicoterápicos específicos que demonstraram ser 

tão eficazes quanto a farmacoterapia, e com resultados mais duradouros. Para 

maiores detalhes, VIDE  REFERÊNCIAS. 
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2) Tratamento medicamentoso

Muitos pacientes se beneficiarão do aconselhamento e podem não precisar de 

medicação.

Se os ataques são frequentes e graves, ou se o paciente está deprimido, an-

tidepressivos podem ser utilizados; idealmente, estes devem ser os únicos medica-

mentos utilizados no manejo do transtorno do pânico (fluoxetina 20-60mg, mais bem 

tolerado e eficaz na redução dos ataques; setralina 50-200mg, quando houver contra-

indicação ou falha com os outros; como alternativa para casos resistentes, pode-se uti-

lizar nortriptilina, 50-150mg).

Evitar exames ou medicações desnecessárias.

Benzodiazepínicos não devem ser utilizados rotineiramente como tratamento 

dos transtornos do pânico, e nunca em monoterapia, pois estão relacionados a piores 

resultados no longo prazo e alto índice de dependência. Se avaliado como necessário, 

seu uso segue as mesmas recomendações e precauções do uso em TAG.

6.5.3 Transtornos Fóbicos

A fobia específica acomete cerca de 5% a 10% da população geral e a fobia social 

em torno de 3%. Os sintomas aparecem na infância ou no início da vida adulta e o curso, 

geralmente, é crônico. Fobias específicas são mais comuns nas mulheres e geralmente 

acarretam pouco prejuízo funcional.

6.5.3.1 Fobias Específicas

As fobias específicas acometem cerca de 10% da população geral. Costumam se 

iniciar na infância e, se não forem graves nem ocorrerem em comorbidade, podem de-

saparecer sem tratamento, mas comumente persistem por toda a vida. Geralmente, 

a fobia é evitada com facilidade e não gera prejuízo social, mas indivíduos com fobias 

específicas têm cinco vezes mais chances de apresentarem outro transtorno psiquiá-

trico ao longo da vida. O tratamento é por meio de técnicas de exposição gradual aos 

estímulos fóbicos, e costuma ser eficaz em 70% a 85% dos casos.
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6.5.3.2 Agorafobia

Caracterizada pelo medo de sair de casa ou de estar em situações em que o socor-

ro não é possível. Podem ser diversas as situações evitadas (andar de ônibus ou avião, sair 

de casa, viajar, entrar em filas ou lugares fechados), mas o que unifica é o medo de passar 

mal e não ter socorro fácil ou imediato. É o mais incapacitante dos transtornos fóbicos, 

muitas vezes limitando o paciente ao confinamento no lar, e pode levar ao suicídio.

O tratamento consiste em psicoterapia, técnicas de exposição gradual e medica-

ção para a ansiedade e sintomas depressivos associados.

6.5.3.3 Fobia Social (Transtorno de Ansiedade Social)

1. Medo acentuado e persistente de passar por situações embaraçosas ou 

humilhantes em certos contextos sociais (fobia social) ou medo irracional 

de outro estímulo específico, como por exemplo: animais, sangue, altura, 

etc (fobia específica).

2. A exposição ao estímulo ou à situação temida provoca ansiedade, 

podendo assumir a forma de um ataque de pânico.

3. A pessoa geralmente reconhece que o medo é excessivo ou irracional.

4. As situações sociais ou os estímulos específicos são evitados ou 

suportados com intensa ansiedade, o que geralmente interfere na rotina e 

no funcionamento social do paciente ou causa-lhe intenso sofrimento. 

5. O medo ou a esquiva não se devem ao uso de substâncias, a uma condição 

médica geral ou a outro transtorno mental.

6.5.3.4 Diretrizes de Tratamento (todos os Transtornos Fóbicos)

Recomendações ao paciente e familiares:

zz Encorajar o paciente a praticar métodos de respiração controlada para reduzir 

sintomas físicos de medo.

zz Pedir ao paciente que faça uma lista de todas as situações que ele/ela evita e 
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que outras pessoas não.

zz Discutir formas de desafiar esses medos exagerados.

zz Planejar uma série de passos que permitam que o paciente enfrente e se 

acostume às situações temidas:

- identificar um pequeno primeiro passo em direção à situação temida (p. ex., dar 

um pequeno passeio para longe de casa com um membro da família).

- este passo deve ser praticado todos os dias até que não seja mais assustador.

- se a situação temida ainda causa ansiedade, o paciente deve praticar uma res-

piração lenta e relaxada, dizendo para si mesmo que o medo irá passar em 30 minutos. 

Não abandonar a situação temida ate o medo passar.

- passar para um passo um pouco mais difícil e repetir o procedimento (p. ex., ficar 

mais tempo longe de casa).

zz Identificar um amigo ou membro da família que possa ajudar na superação 

do medo. Grupos de auto-ajuda ou de apoio podem ajudar no enfrentamento da 

situação temida.

zz O paciente deve evitar usar álcool ou benzodiazepínicos para enfrentar as 

situações temidas.

Dessensibilização sistemática e técnicas de exposição (para fobias específicas) e 

técnicas cognitivo-comportamentais (para fobia social), para detalhes ver referências.

 Tratamento Farmacológico (específico para Fobia Social)

O tratamento isolado mais efetivo para Fobia Social é o farmacológico, apesar de 

a psicoterapia também ser útil e eficaz, principalmente em associação com medicação. 

Os objetivos do tratamento são (1) eliminar sintomas físicos (2) eliminar esquiva fóbica 

(3) eliminar disfunções cognitivas negativas (baixa auto-estima, dar importância exage-

rada ao outros, perfeccionismo, pensamentos catastróficos).

Para o subtipo circunscrito, betabloqueadores podem ser utilizados como trata-

mento inicial, pelo efeito na frequência cardíaca e nos sintomas autonômicos (atenolol 

25-100mg 1 vez ao dia, propanolol 10-40mg 2 vezes ao dia). Em situações muito espe-
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cíficas, podem ser utilizados apenas eventualmente, uma hora antes da exposição. Se 

eficazes, devem ser mantidos por 6 meses.

Para o subtipo generalizado ou em caso de falha terapêutica com betabloquea-

dores no tipo circunscrito, utilizar os ISRS (fluoxetina 20-80mg), seguindo as mesmas 

orientações gerais do uso nos outros transtornos de ansiedade. A melhora pode ser 

muito lenta e progressiva ao longo de alguns meses, e o antidepressivo deve ser manti-

do por um ano após a melhora.

Pelo potencial de dependência e interferência no treinamento de exposição, não 

se recomenda o uso rotineiro de benzodiazepínicos no manejo da fobia social.

6.5.4 Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC)

Estima-se para este transtorno uma prevalência ao longo da vida na ordem de 1,5 

a 2,5% da população. O TOC é hoje considerado um dos transtornos psiquátricos mais 

comuns, o quarto em prevalência segundo alguns estudos. 

O TOC caracteriza-se essencialmente pela presença de obsessões e/ou compul-

sões. Estes sintomas não são exclusivos do TOC, podendo estar presentes em outros 

transtornos mentais (depressão, esquizofrenia, demência) e em determinadas fases da 

vida (p. ex., rituais para dormir na infância). No TOC, as obsessões geram desconforto 

emocional ou ansiedade, e as compulsões teriam a função de aliviar essas sensações, 

não sendo em si mesmas prazerosas. Esta função de “neutralização” mantém as com-

pulsões, num ciclo de difícil rompimento.

A heterogeneidade do quadro clínico é grande, o que pode dificultar o diagnós-

tico. Enquanto obsessões de contaminação e rituais de limpeza, verificação ou conta-

gem podem ser prontamente identificados, sintomas como obsessões de agressão ou 

somáticas, rituais de colecionamento, ou lentidão e dúvida patológicas são mais difí-

ceis de identificar. Qualquer comportamento ou ato mental pode ter características 

compulsivas; na maioria dos casos há múltiplas obsessões e/ou compulsões ao mesmo 

tempo ou ao longo do tempo; e podem haver obsessões sem compulsões e compulsões 

sem uma obsessão identificável, repetidas apenas para aliviar o “mal estar”.
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O início dos sintomas se dá, geralmente, no começo da vida adulta, ou mesmo 

na infância, com o mesmo padrão. O TOC segue um curso crônico e flutuante, não ne-

cessariamente progressivo, com gravidade variável. A comorbidade é a regra, sendo de 

60-85% com depressão, seguida por transtornos somatoformes (hipocondria e dismór-

fico corporal), outros transtornos de ansiedade (fóbicos) e uso de álcool.

6.5.4.1 Diagnóstico

Obsessões são pensamentos, impulsos ou imagens mentais recorrentes, invasi-

vos e desagradáveis, reconhecidos pelo indivíduo como próprios e inadequados. Deve 

haver pelo menos uma obsessão a que o paciente ainda tenta resistir, sem sucesso.

Compulsões são comportamentos ou atos mentais repetitivos que a pessoa se 

sente compelida a executar em reação a uma obsessão ou de acordo com regras que de-

vem ser rigidamente aplicadas para prevenir ou reduzir o sofrimento ou mal estar. Geral-

mente, essas compulsões são reconhecidas pelo paciente como excessivas ou irracionais, 

e não devem ser em si prazerosas, apesar de poderem trazer alívio para a ansiedade.

Para o diagnóstico definitivo, as obsessões e/ou compulsões devem estar presen-

tes na maioria dos dias por pelo menos duas semanas e causar acentuado sofrimento, 

consumir tempo significativo (mais de 1 hora por dia) ou interferir significativamente na 

rotina, no funcionamento ocupacional ou nos relacionamentos sociais do paciente.

Os grupos de sintomas mais frequentemente encontrados na prática cínica são: 

obsessões agressivas e somáticas e verificação; simetria e ordenação (inclui repetição e 

contagem); contaminação e limpeza; e colecionamento.

6.5.4.2 Tratamento

O tratamento do TOC pode ser feito com recursos psicoterápicos e farmacológi-

cos, e uma combinação de ambos geralmente é mais eficaz.

Entre os medicamentos, os antidepressivos serotoninérgicos (ISRS) são eficazes 

e bem tolerados. As doses terapêuticas são as doses máximas, devendo os agentes ser 

iniciados em doses baixas como nos demais transtornos de ansiedade e aumentados 

até o limite superior da faixa terapêutica (fluoxetina 60-80mg, sertralina 150-200mg/
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dia- intolerância a fluoxetina , idosos).

Existem algumas psicoterapias específicas com eficácia comprovada neste trans-

torno (equivalente ou superior aos tratamentos farmacológicos), e que podem reduzir 

o prejuízo causado pelas obsessões e compulsões. Casos leves podem ser encaminha-

dos inicialmente apenas para tratamento psicoterápico.

De um modo geral, o TOC é um transtorno complexo e de difícil identificação e mane-

jo, sendo indicada a avaliação pela equipe de saúde mental de todos os casos suspeitos.

6.5.5 Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT)

Ocorre em 1 a 10% da população, em estudos realizados em outros países. Apesar 

de não haver estudos nacionais de prevalência, estima-se que esta seja alta devido à 

violência dos grandes centros urbanos. Pode ocorrer em qualquer idade e os sintomas 

geralmente se iniciam nos primeiros três meses após o evento desencadeante, durando 

além deste período. Na maioria dos casos é crônico.

Apesar da superposição com sintomas de depressão e outros transtornos de an-

siedade e da frequente comorbidade com estes, o diagnóstico pode ser feito a partir da 

constatação de nexo temporal com evento estressor significativo. O estressor (trauma) 

pode ser uma experiência tramática intensa na qual tenha ocorrido uma séria ameaça 

(real ou imaginada/percebida) à segurança ou integridade do indivíduo ou de pessoas 

que lhe são caras, inclusive à distância. Também pode ser decorrente de mudança súbi-

ta na posição social ou nas relações sociais.

6.5.5.1 Diagnóstico

Ocorre em pessoas que foram expostas a um evento traumático ou o presencia-

ram em terceiros. A resposta da pessoa envolveu intenso medo, impotência ou horror.

1. O evento traumático é persistentemente revivido em uma (ou mais) das se-

guintes maneiras:

zz recordações aflitivas, recorrentes e intrusivas do evento, incluindo imagens, 

pensamentos ou percepções;
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zz sonhos aflitivos e recorrentes com o evento;

zz agir ou sentir como se o evento traumático estivesse ocorrendo novamente 

(flashbacks, alucinações, ilusões);

zz sofrimento psicológico intenso ou reatividade fisiológica quando da exposição 

a indícios internos ou externos que simbolizam ou lembram algum aspecto do 

evento traumático (por exemplo: data do acontecimento).

2. Esquiva persistente de estímulos associados com o trauma e 

entorpecimento da responsividade geral (redução do interesse, sensação 

de distanciamento, incapacidade de sentir/dar carinho, etc.).

3. Surgimento de dois ou mais dos seguintes sintomas de excitabilidade 

aumentada:

zz dificuldade em conciliar ou manter o sono;

zz irritabilidade ou surtos de raiva;

zz dificuldade em concentrar-se;

zz hipervigilância;

zz resposta de sobressalto exagerada.

4. A duração da perturbação é superior a um mês e está associada a intenso sofri-

mento ou prejuízo significativo ao paciente.

Quanto ao início pode ser agudo (até 3 meses do estressor) ou crônico (após 3 

meses), podendo haver um subtipo de início protraído, após 6 meses.

6.5.5.2 Tratamento

Algumas formas de psicoterapia especificamente focadas são altamente eficazes 

para estes pacientes. Os ISRS podem ser utilizados para tratar os sintomas depressivos 

e ansiosos comumente associados e podem levar a melhora sintomática parcial, nor-

malmente em doses mais altas (p. ex., fluoxetina 60-80mg). Uma boa resposta a curto 

prazo é preditora de melhor prognóstico. Os antidepressivos tricíclicos e benzodiazepí-

nicos não devem ser usados, pois não são mais eficazes do que o placebo.
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6.5.6 Reação Aguda ao Estresse 

Ocorre e se resolve em até 4 semanas após a exposição a um estressor. Sinto-

mas físicos de ansiedade são muito comuns (dor torácica, dispnéia, cefaléia, náusea, 

palpitação, dor abdominal). O tratamento consiste em alívio de sintomas específicos 

e suporte, se necessário com acompanhamento semanal, psicoterapia breve ou enca-

minhamento para participação em grupos de apoio. Dada a natureza autolimitada do 

transtorno, o uso de medicamentos (benzodiazepínicos) deve ser reservado para casos 

excepcionais, por períodos máximos de duas semanas.

6.5.7 Transtorno de Ajustamento

Muito comum, sendo o diagnóstico em 5% a 20% dos pacientes que buscam um 

ambulatório com sintomas de ansiedade. Ocorre em resposta a estressores eventuais 

ou conflitos típicos de fases do ciclo vital, iniciando até 3 meses após os eventos ou mu-

danças, e durando no máximo 6 meses. O tratamento consiste em psicoterapia breve, 

individual ou em grupo, de suporte/apoio, visando explorar o significado emocoional do 

estressor e mobilizar os recursos disponíveis para suplantá-lo. O uso de medicamentos 

segua a mesma orientação dada para a reação aguda ao estresse.

6.6  Fluxo de Atenção

Se a intervenção inicial não funcionar, deve-se reavaliar o paciente e oferecer ou-

tro tipo de intervenção, isolado ou em combinação (por exemplo, psicoterapia para fa-

lha com farmacoterapia, ou viceversa, ou ainda outro tipo de farmacoterapia); toda vez 

que houver falha do tratamento inicial, deve-se também avaliar novamente o ambiente 

psicossocial do paciente, com destaque para: uso de substâncias (atenção para álcool, 

cafeína, tabaco e automedicação); estressores psicossociais continuados; qualidade da 

rede social; funcionamento no dia-a-dia; condições clínicas associadas; papel da agora-

fobia ou comorbidades na manutenção dos sintomas.

Os casos resistentes ao tratamento inicial devem ser discutidos com a equipe de 

saúde mental.
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Nos casos graves, onde o indivíduo se beneficie de uma atenção intensiva, com 

maior ênfase em reabilitação psicossocial, ou quando as possibilidades terapêuticas 

das equipes de saúde da família e saúde mental forem esgotadas, deve ser avaliado o 

atendimento no CAPS II Ponta do Coral. Quando houver comorbidade com álcool ou 

outras drogas de difícil controle, o atendimento no CAPSad deve ser avaliado. 
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7 Humor

7.1 Transtornos Depressivos

Epidemiologia e Relevância

Depressão é uma alteração patológica, persistente e inadequada, do humor; é re-

sultante da combinação de fatores ambientais (como álcool e ritmos biológicos) e indi-

viduais (como os relacionados a personalidade e relacionamentos), que desencadeiam 

a doença em indivíduos biologicamente vulneráveis.

A depressão é muito comum em todos os países e classes sociais, atingindo até 11% 

da população em determinado momento, e com uma prevalência ao longo da vida de 

cerca de 20%. Em pacientes hospitalizados por qualquer doença pode chegar a 33%.

É a principal causa de incapacidade e morte prematura na faixa etária de 18 a 44 

anos, e espera-se que até 2020 seja a segunda causa de incapacidade geral no mundo.

A depressão é responsável por 80% de todos os suicídios. Até 15% dos pacien-

tes deprimidos se suicida. As mulheres tentam mais, mas os homens têm mais sucesso 

pelos métodos que usam. A maioria dos suicídios hoje ocorre na faixa etária de 15-44 

anos, mas o risco individual aumenta com a idade (homens de mais de 45 anos). Sabe-

se que 80% das pessoas que se suicidaram consultaram um médico no mês que ante-

cedeu suas mortes.

Apesar desta relevância e de serem transtornos tratáveis na atenção primária, em 

torno de 50% dos pacientes deprimidos não são diagnosticados por seus clínicos, e dos 
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que são diagnosticados, menos da metade recebe tratamento adequado.

Diagnóstico e Identificação

Em medicina de família, a maioria dos transtornos de humor apresenta uma com-

binação de depressão e ansiedade, e se apresenta mais com queixas somáticas do que 

psicológicas. Quando sintomas depressivos forem acompanhados por sintomas ansio-

sos, a prioridade deve ser tratar a depressão, o que também pode reduzir a ansiedade.

Algumas apresentações comuns para depressão são:

zz múltiplas queixas somáticas, ganho ou perda de peso, déficit cognitivo leve;

zz múltiplas visitas médicas (>5/ano); problemas em mais de um sistema corporal, 

com ausência de achados físicos;

zz fadiga (até 39% podem ter um transtorno do humor);

zz disfunção no trabalho ou nos relacionamentos/mudança nas relações 

interpessoais;

zz distúrbios do sono.

Um evento vital maior, como separação, perda de emprego ou de ente querido, 

precede o primeiro episódio depressivo em 40 a 60% dos pacientes. Episódios subse-

qüentes são cada vez menos relacionados com estressores identificáveis.

7.1.1 Como Avaliar e Abordar

Queixas Apresentadas

O paciente pode apresentar-se, inicialmente, com um ou mais sintomas físicos 

(fadiga, dor). Uma investigação adicional revelará humor deprimido ou perda de inte-

resse. Às vezes, irritabilidade é a queixa apresentada.

Alguns pacientes têm mais alto risco, e para estes está indicado rastreamento 

(screening) com um teste validado de duas perguntas (B). Pacientes de risco são aque-

les com história de depressão, doença que cause debilidade ou limitação importante 

(diabetes, artrite, doença cardíaca) ou outras doenças mentais (demência, Parkinson, 

AVC), e ainda as puérperas (ver seção específica).
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Sintomas de ansiedade ou nervosismo também estão frequentemente presentes.

Os sintomas devem estar presentes na maior parte do dia, quase todos os dias, 

por pelo menos duas semanas para caracterizar um episódio depressivo. Pelo menos 

dois sintomas fundamentais (ou um mais fadiga/perda de energia) são necessários para 

o diagnóstico. Pode haver irritabilidade em vez de tristeza, principalmente em crianças 

e adolescentes. Neste grupo também se observa com frequência a queixa de aumento 

do sono e do apetite, em vez de anorexia e insônia. Nos episódios graves, pode haver 

ainda marcada agitação ou retardo psicomotor e sintomas psicóticos.

Deve-se tentar sempre classificar o episódio segundo sua gravidade, para orien-

tar a conduta:

Sintomas depressivos sub-clínicos: não preenche critérios para um episódio, 

mas já apresenta sintomas (até 3) que podem provocar incapacidade e prejuízo na qua-
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lidade de vida e merecem observação atenta.

Depressão leve: pelo menos 4 sintomas (2 fundamentais e 2 acessórios), nenhum 

deles intenso; usualmente angustiado pelos sintomas, com alguma dificuldade em con-

tinuar com o trabalho e atividades sociais, mas provavelmente manterá a maioria de 

suas funções.

Depressão moderada pelo menos 5 ou 6 sintomas (2 fundamentais e 3-4 acessó-

rios), podendo apresentar-se com uma ampla gama de sintomas ou com apenas alguns 

deles, mas em grau intenso; dificuldade considerável em continuar com suas atividades 

laborais, sociais e domésticas.

Depressão grave: os 3 sintomas fundamentais e 4 ou mais dos acessórios estão 

presentes, com intensidade grave; pode haver agitação ou retardo psicomotor marcan-

tes, e é muito improvável que o paciente consiga manter suas atividades usuais.

Depressão grave com sintomas psicóticos: presença de delírios (de ruína, hipo-

condríacos), alucinações ou retardo psicomotor grave, podendo evoluir para estupor.

Alguns subtipos de depressão

Depressão Atípica

Marcada por apetite e sono aumentados, ganho de peso, sensação de “paralisia 

de chumbo” ou peso nos membros; mantém reatividade do humor a situações agradá-

veis e apresenta um padrão duradouro de sensibilidade extrema à rejeição interpesso-

al. Estes pacientes têm mais comorbidade com pânico, sumarização e abuso de subs-

tâncias. Pode reponder melhor a antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de 

serotonina (ISRS).

Distimia

Sintomas depressivos atenuados mas persistentes (pelo menos dois anos), prin-

cipalmente anedonia, letargia, inércia, dificuldade de concentração, sentimentos de 

baixa autoestima e inadequação. Os pacientes se queixam de desânimo, mau humor e 

infelicidade, que muitas vezes são interpretados como inerentes ao indivíduo pela co-

nexidade. Pode haver um comprometimento social e ocupacional ainda maior do que o 

dos episódios depressivos. Também pode responder melhor a ISRS.
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Depressão Bipolar

Ocorre como uma fase do transtorno afetivo bipolar. Com a descrição do TAB tipo 

II, que cursa com hipomania em vez de mania, uma maior atenção tem sido dada à 

possibilidade de quadros de depressão serem, na verdade, episódios depressivos do TAB. 

Estima-se que até 50% dos pacientes ambulatoriais deprimidos possa acabar evoluindo 

para este diagnóstico, o que torna obrigatório o questionamento e alta suspeição de sin-

tomas maníacos/hipomaníacos (VER SEÇÃO DE TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR).

Os seguintes erros clínicos são muito comuns e evitáveis:

1) questionamento insuficiente: não fazendo perguntas que possam reve-

lar os sintomas depressivos do paciente, mesmo este tendo alto risco para 

depressão;

2) não consultar um membro da família: devido às distorções cognitivas 

próprias da doença, os pacientes podem tender a exagerar ou minimizar 

seus sintomas;

3) aceitação de um diagnóstico de depressão sem uso de critérios diagnós-

ticos (p ex., humor deprimido sem outras alterações);

4) exclusão de um diagnóstico, ou falha em iniciar tratamento, apesar da 

constelação de sintomas presente.

7.1.2 Diagnóstico Diferencial

É importante determinar se o paciente está com um episódio depressivo ou se 

está apenas apresentando sintomas depressivos em reação ao stress ou tristeza. Nes-

te diagnóstico diferencial, os sintomas mais importantes, que devem estar presentes 

para caracterizar um episódio depressivo, são (1) incapacidade de sentir prazer/alegria 

(anedonia); (2) pensamentos de culpa/desvalia e visão negativa dos acontecimentos 

(distorções cognitivas). Indivíduos com depressão têm um humor que tem uma qua-

lidade distinta da tristeza “normal”. Freqüentemente se queixam que não conseguem 

mais sentir prazer com as “coisas” que gostavam anteriormente, de que tudo parece 

“pesado”, “difícil”, “arrastado” e que o “tempo não passa”, além de referirem um ter-
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rível sentimento de insuficiência. Resumindo, trata-se de um estado de falta de ânimo 

que tem um caráter persistente e autônomo, ou seja, na maior parte do dia, durante 

vários dias, não reativo a estímulos prazerosos, que colore a percepção de mundo da 

pessoa, fazendo com que tudo “pareça cinza”. Já na tristeza “normal” o indivíduo está 

chateado com a situação, consegue imaginar que teria prazer com atividades antes 

prazerosas (p.ex. encontrar um ente querido) e relata ficar “animado” com eventos 

favoráveis. A tentativa de se aliviar esse sofrimento normal do ser humano com o uso 

de antidepressivos, vem sendo um erro comum na prática médica. Erra-se duplamen-

te com essa conduta: 

1) não existe nenhum trabalho científico que mostre que estas medicações pos-

sam diminuir a tristeza de quem não tem depressão; 

2) o profissional acreditando que já fez algo (a medicação) pode se eximir de ver 

a “pessoa” do paciente.

Se houver alucinações (ouvir vozes, ter visões) ou delírios (crenças estranhas ou 

incomuns), principalmente incongruentes com o humor, considerar os transtornos psi-

cóticos agudos.

Se o paciente tem uma história compatível com episódios maníacos ou hipoma-

níacos (excitação, humor exaltado, fala rápida, diminuição da necessidade de sono), 

considerar a possibilidade de transtorno afetivo bipolar.

Se tiver uso pesado de álcool ou drogas, considerar transtorno mental pelo uso 

de susbstâncias.

Também é importante avaliar se doenças físicas e/ou substâncias podem estar 

causando o episódio depressivo. Vide quadro abaixo com causas comum de depres-

são secundária.
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7.1.3 Manejo Psicossocial

Informações essenciais para o paciente e familiares:

zz depressão é uma doença comum e existem tratamentos efetivos;

zz depressão não é fraqueza ou preguiça; os pacientes estão tentando vencê-la 

arduamente.

Recomendações ao paciente e familiares

Indagar sobre o risco de suicídio:

zz o paciente tem pensado frequentemente, em morte ou em morrer?

zz o paciente tem um plano de suicídio específico?

zz ele fez tentativas de suicídio sérias no passado?

zz o paciente está seguro de que não colocará em prática as idéias suicidas?
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zz a supervisão rigorosa por familiares ou amigos, ou a hospitalização, pode ser 

necessária. Indagar sobre risco de dano a outras pessoas.

zz planejar atividades de curto prazo que dêem prazer ao paciente ou desenvolvam 

a confiança.

zz encorajar o paciente a resistir ao pessimismo e autocrítica, a não se deixar 

levar por idéias pessimistas (p. ex., terminar o casamento, deixar o emprego) e a 

não se concentrar em pensamentos negativos ou de culpa.

zz identificar problemas atuais de vida ou estresses sociais. Focalizar-se em 

pequenos passos específicos que os pacientes poderiam dar em direção a reduzir 

ou manejar melhor esses problemas. Evitar decisões ou mudanças de vida 

importantes.

zz se há sintomas físicos, discutir sua ligação com o transtorno do humor.

zz após a melhora, planejar com o paciente o que será feito se os sintomas 

reaparecerem.

Educação sobre o tratamento

Educação sobre a doença e seu tratamento é importante, pois permite que o pa-

ciente possa tomar decisões, lide melhor com efeitos colaterais das medicações e te-

nha maior adesão ao plano de cuidados. Uma boa aliança terapêutica está relacionada 

com desfechos melhores independente do tipo de terapia empregada. Nos anexos I e II 

são detalhados aspectos relativos aos locais mais apropriados de tratamento, manejo 

de efeitos colaterais dos antidepressivos, assim como são dadas orientações para o uso 

dos antidepressivos disponíveis no SUS Florianópolis.

Três questões fundamentais devem preceder o início do tratamento:

1) avaliação do risco de suicídio, perguntando abertamente e quantificando;

2) avaliação de história prévia ou suspeita de episódio maníaco/hipomaníaco, in-

clusive na família (p. ex., euforia, gastos excessivos, irritabilidade intensa, idéias 

de grandeza);

3) exclusão da possibilidade de a depressão ser sintoma de outra doença ou de 
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uso de medicamentos ou substâncias - neste caso, otimizar o tratamento da do-

ença médica associada, reavaliar o paciente e tratar depressão se esta ainda esti-

ver presente.

É comum que o paciente mantenha afeto negativo por algum tempo mesmo já 

tendo melhorado de sintomas vegetativos e retomado parte de seu nível de energia. 

Em deprimidos graves, esta melhora inicial dissociada pode permitir a execução de pla-

nos suicidas, e isto deve ser antecipado junto aos familiares e amigos e cuidadosamen-

te monitorado.

Medidas gerais 

Deve-se adotar como medidas gerais, para todos os pacientes:

zz aconselhamento em higiene do sono (inclusive com o propósito de evitar o 

uso de sedativos): diminuir os estímulos sonoros e luminosos, evitar cochilos ou 

ficar na cama durante o dia, evitar substâncias estimulantes ou refeições copiosas 

à noite, preparação para o sono (banho morno, chá/bebida morna);

zz diminuir o uso de substâncias psicoativas, com destaque para cafeína, nicotina 

e álcool;

zz orientar técnicas para manejo de ansiedade, como respiração controlada e 

relaxamento;

zz recomendar programa estruturado de exercícios, como caminhadas regulares 

ou ginástica (30 a 40 min, 3 vezes por semana).

Tratamento não-farmacológico da depressão leve

Alguns pacientes com episódio depressivo leve podem ter remissão espontânea 

dos seus sintomas, tornando a indicação do antidepressivo questionável nestes casos. 

Neste sentido, é importante a observação atenta, verificando se há história familiar de 

depressão e se há história passada de episódios depressivos sobretudo, se naquela épo-

ca ou se agora existem características melancólicas (p.ex. piora matutina, acordar duas 

horas mais cedo que o habitual, culpa excessiva, etc.) ou se já teve benefício com anti-

depressivos no passado. Estes dados ajudam na hora de se decidir introduzir ou não um 

antidepressivo, pois ajudam a delimitar o diagnóstico de depressão. 
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Para aqueles que não são candidatos iniciais à medicação e/ou psicoterapia, além 

de serem orientados quanto às medidas gerais já citadas, deve ser agendado o seu re-

torno em 2 semanas (watchful waiting); muitos destes pacientes melhoram enquanto 

são observados.

Quando disponível, deve ser oferecido tratamento psicoterápico breve, estrutu-

rado e focado nos sintomas depressivos; várias técnicas mostraram-se superiores ao 

placebo e comparáveis aos antidepressivos. O encaminhamento para grupos de suporte 

ou auto-ajuda também deve ser oferecido. Várias intervenções baseadas em princípios 

cognitivo-comportamentais e ao alcance do clínico interessado, como fornecimento de 

material escrito ao paciente, também são tão eficazes quanto placebo e antidepressi-

vos na depressão leve (VIDE REFERÊNCIAS)

7.1.4 Manejo Farmacológico

Depressão leve

Os Inibidores Seletivos de Recaptação de Serotonina (ISRS) têm um perfil de efei-

tos adversos mais favoráveis e eficácia comparável com relação aos antidepressivos 

tricíclicos (ADTC); em pacientes menos graves, e portanto mais sensíveis aos efeitos 

adversos, isso pode levar a uma menor taxa geral de abandonos por paraefeitos, sendo 

portanto recomendados inicialmente nos casos leves a moderados (p. ex., fluoxetina 

20-40mg/dia). 

Pacientes que têm boa resposta inicial a doses baixas de tricíclicos (equivalentes a 

75-100mg de imipramina) podem ser mantidos assim, com monitoração cuidadosa; au-

mentos de doses geralmente não aumentam a eficácia por gerarem abandonos pelos 

paraefeitos. Doses menores do que 75mg são geralmente ineficazes para tratamento 

de depressão.

Benzodiazepínicos, isolados ou em combinação, não são indicados como tratamen-

to na depressão leve, podendo inclusive piorar os resultados a médio e longo prazo. Fi-

toterápicos como a erva de São João têm tido sua eficácia questionada por estudos mais 

recentes, e ainda não são recomendados como tratamento inicial de rotina no Brasil.
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Manejo na depressão moderada e severa

Pacientes com risco de causar dano a si ou aos outros devem ser referenciados 

imediatamente para um profissional ou serviço especializado de saúde mental.

Antidepressivos devem ser sempre considerados para pacientes com sintomas 

moderados a graves. Nos casos graves, principalmente com sintomas psicóticos, os 

tricíclicos ainda são considerados mais eficazes (p.ex, imipramina 100-300mg/dia), de-

vendo ser utilizados quando não houver contraindicações.

Pacientes que já realizaram um tratamento bem sucedido para depressão no pas-

sado devem utilizar a mesma medicação em casos de recorrência.

Os sintomas, os efeitos colaterais da medicação e o risco de suicídio devem ser 

monitorados cuidadosamente em todos os contatos, principalmente no início do uso 

do AD; familiares e cuidadores devem ser advertidos para ficar atentos a mudanças de 

humor, negatividade, desesperança e idéias suicidas, particularmente durante início ou 

aumento da medicação.

O paciente deve ser advertido dos riscos de diminuir ou interromper a medicação 

por conta própria (sintomas de retirada, piora do humor) e orientado de que estes me-

dicamentos não causam dependência (fissura/tolerância). Deve ser orientado também 

sobre o manejo de alguns efeitos colaterais comuns e que melhoram após as primeiras 

semanas (náuseas, diarréia, cefaléia, ansiedade e inquietação no início dos ISRS; seda-

ção, constipação, boca seca e hipotensão postural com ADTC).

Se não tiver havido nenhuma resposta após quatro semanas, deve-se aumentar a 

dose ou trocar o antidepressivo; se tiver havido uma resposta parcial, esta decisão deve 

ser adiada até seis semanas. A resposta inicial (2-3 semanas) é um bom preditor de res-

posta futura, principalmente com os ISRS.

No caso de aumento da dosagem, deve-se esperar novamente 4-6 semanas para 

avaliar resposta. Em idosos e na distimia, um teste terapêutico completo pode levar até 

12 semanas. 

Se um antidepressivo não foi efetivo em dose adequada ou é mal tolerado, deve 

ser prescrito um outro antidepressivo em monoterapia. A troca usualmente é feita por 
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um agente de classe diferente, mas até 50% dos pacientes que não responderam a um 

ISRS podem responder a outro da mesma classe.

Os antidepressivos devem ser continuados por, no mínimo, seis meses após a re-

missão de um episódio depressivo, porque isso claramente diminui o risco de recaída.

Em pacientes com insônia e/ou ansiedade importantes, os benzodiazepínicos, 

adicionados aos antidepressivos no início do tratamento, aumentam a taxa de respos-

tas e diminuem o abandono por paraefeitos. Há risco de dependência e de quedas em 

idosos, e o benefício inicial se perde a partir da quarta semana de tratamento. Portanto, 

seu uso deve ser sempre discutido com o paciente e descontinuado após no máximo 

quatro semanas de uso (ex., diazepam 5-10mg ou lorazepam 1-2mg, 1-2 vezes ao dia).

Depressão com sintomas psicóticos

Os antidepressivos tricíclicos ainda parecem ser a opção mais efetiva nos casos 

graves com sintomas psicóticos.

Pode-se iniciar apenas com o antidepressivo e adicionar um antipsicótico se não 

houver uma boa resposta, ou iniciar com antidepressivo e antipsicótico combinados; 

ambas são condutas eficazes, devendo ser pesados riscos e benefícios.

Em caso de sintomas angustiantes, risco à segurança do paciente e de seus fa-

miliares ou agitação intensa, depois de descartada a necessidade de internação, os an-

tipsicóticos devem ser iniciados juntamente com os antidepressivos, em doses equi-

valentes a 5-10mg/dia de haloperidol, sendo suspensos após a remissão dos sintomas 

psicóticos. Quando usados apenas para controle de agitação intensa ou impulsividade 

e agressividade, doses menores podem ser eficazes (1-2mg/dia de haloperidol).

Avaliação e manejo do uso do antidepressivo

Deve-se informar ao paciente da possibilidade de piora inicial e de que o efeito 

terapêutico pode demorar a aparecer de 4 a 6 semanas, orientando-o a não parar o 

antidepressivo quando melhorar, devido ao risco de recidiva. Explicar que assim como 

a melhora do quadro pode levar cerca de 3 meses, caso seja suspenso o antidepressivo 

a volta dos sintomas pode ocorrer sutilmente também neste período. 

A dose do antidepressivo deve ser aquela que juntamente com medidas não far-
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macológicas ajude o paciente a voltar ao estado de funcionamento de antes de adoecer, 

ou seja, devemos ter em mente que o objetivo é buscar a remissão completa dos sinto-

mas, não somente a melhoria de alguns mais evidentes como a alteração do sono. 

Em caso de resposta parcial ou falta de resposta verificar se o paciente está fazen-

do uso da medicação prescrita, incluindo, se for o caso, a verificação dos motivos pelos 

quais não usou a medicação ou reduziu a dose. 

Além disso, verificar fatores psicossociais que possam estar agravando o qua-

dro. Abordar esses fatores em consultas regulares, mesmo que breves, e oferecer 

possibilidades de tratamento disponíveis, tais como atividades em grupos e estra-

tégias psicoterapêuticas. 

Não há evidências que justifiquem adição de benzodiazepínicos em casos de de-

pressão resistente. Também não devem ser usados de rotina carbamazepina, ácido val-

próico ou hormônios tireoidianos.

Seguimento

É comum que o paciente mantenha afeto negativo por algum tempo mesmo já 

tendo melhorado de sintomas vegetativos e retomado parte de seu nível de energia. 

Em deprimidos graves, esta melhora inicial dissociada pode permitir a execução de pla-

nos suicidas, e isto deve ser cuidadosamente monitorado.

Há evidências de que consultas semanais no início do tratamento (primeiras 4-6 

semanas) aumentam a adesão e melhoram os resultados em curto prazo, pelo que de-

vem ser encorajadas sempre que houver disponibilidade do profissional e do serviço, 

principalmente nos casos graves e com risco de suicídio. 

Pacientes que tiveram dois ou mais episódios depressivos nos últimos cinco anos 

têm indicação formal de tratamento de manutenção por pelo menos dois anos após a 

fase de continuação. O risco de um novo episódio depressivo é de 50% em quem teve 

um episódio, 70% com dois e chega a 90% com três episódios prévios. A duração exata 

do tratamento deve ser individualizada.

Para pacientes com alto risco de recorrência, o prejuízo potencial associado é tão 

grande que se justifica tratamento de manutenção por longos períodos, algumas vezes 
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por toda a vida:

1) três ou mais episódios de depressão;

2) dois episódios com

zz história familiar de transtorno afetivo bipolar ou depressão recorrente;

zz recorrência dentro de um ano da suspensão da medicação;

zz primeiro episódio antes dos 20 anos;

zz episódios abruptos, graves ou com risco de suicídio nos últimos 3 anos;

 Os antidepressivos devem ser usados em todas as fases na mesma dose em que 

foi obtida resposta clínica, pois a diminuição de dose é um fator de risco para recorrên-

cia. A persistência de sintomas residuais entre os episódios também é fator de risco 

para recorrência.

A descontinuação abrupta da maioria dos antidepressivos pode levar aos sinto-

mas de retirada, que ocorrem nos primeiros dias e podem durar até três semanas. São 

comuns alterações de sono, ansiedade, sintomas gastrintestinais, tremor, tonturas e 

alterações de humor.

Retiradas abruptas podem ser necessárias em função de efeitos colaterais ou desen-

cadeamento de mania/hipomania, mas sempre que possível, a descontinuação deve ser fei-

ta ao longo de quatro semanas. Exceção talvez seja a fluoxetina, que por sua meia vida lon-

ga (vários dias) geralmente pode ser retirada abruptamente sem maiores conseqüências.

7.1.5 Particularidades 

7.1.5.1 Paciente com Doença Física

Existem alguns cuidados na escolha dos antidepressivos, dependendo se o indiví-

duo apresenta alguma doença física de base: 

1) os ISRS podem piorar os sintomas parkinsonianos, e, por isso são indicados os 

tricíclicos para estes pacientes; 

2) os tricíclicos diminuem o limiar convulsivo e, por isso, em pacientes com risco 
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de convulsões devem ser usados os ISRS; 

3) a fluoxetina inibe o sistema enzimático hepático citocromo 2D6 e pode levar 

a aumento na concentração sérica de antiarrítmicos e beta-bloqueadores, por 

exemplo. Por este motivo, em pacientes fazendo uso de várias medicações está 

indicada a sertralina (nível de dispensação II) que tem menor risco de interação; 

4) a nortriptilina (nível de dispensação II) tem menor risco de hipotensão postural 

e menos efeitos anticolinérgicos. Por isso é indicada quando se necessita de um 

tricíclico, mas não se deseja estes efeitos; 

5) se o paciente tem dor neuropática pode ter alívio da mesma com o uso de bai-

xas doses de tricíclicos (mas não com os ISRS). É possível para aqueles com dor 

neuropática e depressão, que não toleram doses maiores de tricíclicos se associar 

a nortriptilina (de 25 a 50mg à noite) com a sertralina pela manhã, tratando ao 

mesmo tempo a dor e a depressão; 

6) os tricíclicos podem levar a aumento do desejo por doces, aumento de peso e 

hiperglicemia, devendo ser usados com cuidado em diabéticos; 

7) os ISRS aumentam a chance de sangramentos, tendo trabalhos que já compro-

vam sua associação com maiores riscos de hemorragia digestiva alta; 

8) os tricíclicos, devido aos seus efeitos anticolinérgicos podem levar a: aumen-

to da pressão intra-ocular sobretudo naqueles com glaucoma de ângulo estreito, 

retenção urinária nos que têm hipertrofia prostática e constipação, sendo proble-

mático sobretudo em pacientes com doença diverticular.

7.1.5.2 Infância e Adolescência

De modo geral, depressão em crianças e adolescentes mais jovens deve ser diagnos-

ticada e manejada com apoio de profissional e/ou serviço especializado em saúde mental.

O sintoma fundamental de humor triste ou deprimido é comumente substituído 

por humor irritável e alteração do comportamento. Em pré-escolares, são frequentes 

sintomas somáticos (ex, dores abdominais), parada de crescimento, fácies tristonha, 

anorexia, hiperatividade, transtornos do sono e auto e heteroagressão.
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Em escolares, pode haver também lentificação, distorções cognitivas de cunho 

autodepreciativo, pensamentos de morte, além de sintomas de ansiedade e transtor-

nos de conduta. O mau desempenho escolar (piora em relação ao padrão anterior) é 

freqüente e um dos principais indicadores. O suicídio é raro em menores de 12 anos, 

mas os pensamentos são freqüentes.

Em adolescentes, os sintomas assemelham-se mais ao adulto, com a freqüente 

substituição do humor triste por irritável, e é freqüente a co-morbidade com uso de 

substâncias psicoativas, o que pode confundir e dificultar a avaliação.

Alguns estudos mostram que a detecção de depressão nesta faixa etária por mé-

dicos de atenção básica é quase nula, apesar da alta prevalência. A mortalidade por sui-

cídio em maiores de 15 anos tem aumentado significativamente no Brasil e no mundo. 

Algumas intervenções psicoterápicas específicas são o tratamento de escolha 

para casos leves e moderados; para casos graves, antidepressivos podem ser usados, 

mas sua eficácia é menor do que em adultos. Os ISRS são os medicamentos mais 

seguros e com alguma evidência de eficácia em crianças e adolescentes. Em adoles-

centes mais velhos, pode-se usar fluoxetina, iniciando com doses de 10 mg e passan-

do a 20mg de acordo com a tolerância. Os tricíclicos, como classe, são considerados 

ineficazes em adolescentes.

Sempre se deve pesquisar co-morbidade e fazer diagnóstico diferencial com 

Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), transtornos de conduta, 

transtornos de ansiedade e transtorno afetivo bipolar, bem como pesquisar exaustiva-

mente situações estressaras ocultas, principalmente situações de abuso.

7.1.5.3 Gestação e Puerpério

Mulheres no período perinatal (gestação até um ano após o parto) são especial-

mente vulneráveis a problemas de saúde mental; estima-se que uma em sete apresen-

tará algum transtorno. Portanto, devem ser rastreadas ativamente, especialmente no 

primeiro contato ou primeira consulta agendada (pré-natal) e nas revisões de um e qua-

tro meses após o parto.
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Os fatores de risco que devem ser mais valorizados são:

1) história atual ou pregressa de doença mental séria ou depressão no período 

pós-natal;

2) tratamento prévio por profissional de saúde mental;

3) história familiar de transtornos no período peri-natal.

O risco de depressão puerperal aumenta para 25% em mulheres com história de 

depressão, 50% com depressão pós-parto prévia e chega a 75% nas que apresentaram 

depressão durante a gestação. A psicose puerperal é, com muita freqüência, um episó-

dio do transtorno afetivo bipolar. 

O rastreamento deve ser feito com as mesmas duas perguntas utilizadas para a 

população geral (teste de rastreamento), acrescidas de uma terceira: 

Há alguma coisa que você sente que precisa de ajuda?

Mulheres com sintomas depressivos ou ansiosos que não preenchem critérios 

diagnósticos, mas interferem com o funcionamento social e interpessoal, devem ter 

suporte na forma de visitas e consultas informais e encaminhamento a grupos de apoio, 

durante a gravidez e o período pós-parto.

Nos casos de depressão leve a moderada, deve ser sempre oferecidas estratégias 

como auto-ajuda na forma de material escrito, grupos de apoio e orientação, exercícios 

físicos, consultas/ visitas de aconselhamento não-diretivo (escuta) e, quando disponí-

vel, psicoterapia.

Ao considerar tratamento medicamentoso para gestantes e nutrizes, deve-se pe-

sar o risco individual de cada situação, juntamente com a mulher e, algumas vezes, sua 

família (risco de malformações, risco de recaídas caso pare a medicação e suas conse-

quências). Deve-se levar em conta o risco geral de malformações na população, que é 

de 2 a 4%.

Nos casos de depressão leve que já vêm em uso de antidepressivos, este deve 

ser interrompido gradativamente e a mulher, monitorada (watchful waiting); se os epi-

sódios anteriores foram moderados ou graves, o AD pode ser mantido, devendo ser 



86 Protocolo de Atenção em Saúde Mental

trocado por aquele que oferecer menos risco para o feto.

Se optar por prescrever um antidepressivo durante a gestação, a fluoxetina é o que 

tem menos riscos conhecidos; os tricíclicos também podem ser utilizados, sem aumento 

no risco de malformações. Todos os antidepressivos podem causar sintomas de abstinên-

cia e/ou toxicidade no neonato (irritabilidade, choro, flacidez, inquietação, tremor, dificul-

dades com sono e alimentação), mas estes geralmente são leves e transitórios.

Quanto ao uso durante a lactação, os efeitos dos AD no bebê são menos conheci-

dos, sendo os mais estudados e considerados seguros os tricíclicos, preferencialmente 

em dose única ao deitar; efeitos colaterais como sedação e irritabilidade devem ser 

pesquisados no bebê. A fluoxetina deve ser evitada por sua meia-vida prolongada, sen-

do preferível a sertralina entre os ISRS.

Benzodiazepínicos (BDZ) devem ser prescritos apenas em casos de agitação ou an-

siedade intensa e por curtos períodos, pelos riscos de fenda palatina e síndrome do bebê 

flácido (floppy infant). Em mulheres que engravidam em uso de BDZ, estes devem ser 

gradativamente retirados e substituídos por outras estratégias de manejo de ansiedade.

ATENÇÃO: Sempre avaliar com a equipe de saúde mental a melhor estratégia. 

7.1.5.4 Idoso

Idosos com depressão têm alto risco de recorrência, incapacidade crônica e mor-

talidade aumentada. A idade por si só não é fator de risco para depressão, mas situações 

como viuvez e doenças médicas com perda de autonomia aumentam a vulnerabilidade.

Depressão em idosos é particularmente subdiagnosticada e subtratada por médicos 

gerais, pelas diferenças na apresentação (mais sintomas somáticos), mas também por uma 

tendência a aceitar os sintomas depressivos como parte normal do envelhecimento.

A apresentação pode diferir pela maior ênfase em sintomas somáticos, como 

dores, tontura, dispnéia, palpitação. Outros sinais e sintomas comuns nos idosos são: 

energia e concentração reduzidas, transtornos do sono (insônia terminal, sono entre-

cortado), perda de apetite e peso.

O déficit cognitivo pode ser facilmente confundido com demência (síndrome de 
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demência da depressão), e podem ser necessários testes como o Mini Exame do Estado 

Mental (MEEM) ou um ensaio terapêutico com antidepressivos para diferenciar. Esta 

pseudodemência ocorre em até 15% dos idosos deprimidos, e 25-50% dos pacientes 

com demência têm também depressão.

Em pacientes com demência e outros distúrbios neurológicos como Parkinson e 

após AVC, a depressão responde a antidepressivos e deve ser tratada da mesma manei-

ra que nos pacientes sem demência da mesma faixa etária.

Idosos têm alto risco de suicídio, e solidão é o principal motivo relatado para con-

siderar suicídio. Aqueles com perdas recentes, principalmente de cônjuge, e doenças 

médicas limitantes e incapacitantes devem ser rastreados ativamente para depressão 

e suicídio.

Em idosos, deve-se preferir medicamentos de meia vida curta e com menos efeitos 

anticolinérgicos, como nortriptilina e sertralina. As doses devem ser individualizadas, ini-

ciando com as doses mínimas eficazes (por ex, sertralina 50 mg, nortriptilina 50 mg).

Cuidado especial deve-se ter ao prescrever diazepam, que se acumula nos teci-

dos lipofílicos e pode ter uma meia vida de 4-5 dias em idosos, gerando aumento pro-

gressivo de efeito e risco de ataxia, sonolência, confusão, quedas e déficit cognitivo. A 

fluoxetina também pode se acumular com o tempo de uso e ter seu efeito (e toxicidade) 

aumentado após várias semanas de uso, devendo-se ter cautela com a dose utilizada.

7.1.6 Situações de Emergência: Suicídio

Perguntar ao paciente sobre ideação suicida não induz ao suicídio, e pode tranqüi-

lizá-lo, por perceber que pode falar abertamente de todos os aspectos de sua condição. 

Todos os pacientes com depressão moderada a grave devem ser perguntados aberta e 

especificamente sobre ideação, planos e tentativas de suicídio.

A intervenção com maior grau de recomendação para diminuição do risco de sui-

cídio na população é o tratamento adequado e eficaz dos pacientes com depressão.

Os melhores preceptores de comportamento suicida são a existência de tentativa 

prévia e a presença de ideação suicida. A desesperança é a principal dimensão psico-
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lógica associada ao suicídio, e impulsividade e agressividade podem ser as principais 

características que compõem o comportamento suicida.

Pode ser considerado para tratamento ambulatorial o paciente com ideação sui-

cida crônica e/ou auto-lesão sem repercussão clínica grave, com apoio familiar e psicos-

social estáveis e/ou acompanhamento ambulatorial já em andamento.

Quando optamos por não internar um paciente com risco de suicídio, devem ser 

orientadas medidas gerais como tirar armas e facas da casa, não deixar medicamentos 

ou produtos tóxicos acessíveis, manter algum familiar ou amigo constantemente pre-

sente; estas medidas simples podem diminuir o acesso do paciente a meios de se lesar 

e diminuir as chances de suicídio.

Deve-se avaliar acompanhamento em serviço especializado de referência em 

saúde mental ou internação quando houver risco de suicídio associado a:

1) psicose;

2) abuso de substância;

3) desesperança significativa, impulsividade ou plano suicida;

4) ausência de suporte familiar/social;

5) não aderência ou impossibilidade de seguir tratamento ambulatorial.

Quando Encaminhar

Todos os casos de depressão moderada a grave devem ser discutidos com a equi-

pe de saúde mental. Nos casos refratários ao tratamento inicial, quando for considera-
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do aumento ou troca do agente antidepressivo, deve-se reavaliar, também em conjunto 

com a equipe de apoio em saúde mental, a indicação de abordagens psicoterapêuticas 

(individuais ou em grupo), apoio familiar e rede social do paciente, presença de estres-

sores crônicos, presença de comorbidades clínicas ou psiquiátricas.
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ANEXO I

Orientação Geral para Escolha do Local de Tratamento

1) Fatores que favorecem observação e aconselhamento:

zz quatro ou menos sintomas;

zz sem história pessoal ou familiar;

zz suporte social disponível;

zz sintomas intermitentes ou com menos de duas semanas;

zz pouca incapacidade.

2) Fatores que favorecem tratamento mais ativo nos centros de saúde (farma-

cológico e/ou psicoterapêutico):

zz cinco ou mais sintomas;

zz história familiar ou pessoal de depressão;

zz suporte social pobre;

zz pensamentos suicidas;

zz limitação no funcionamento social.

3) Fatores que favorecem discussão e acompanhamento com equipe de saúde 

mental do NASF e/ou CAPS:

zz resposta pobre ou incompleta a duas intervenções;

zz recorrência dentro de um ano;

zz negligência pessoal;

zz depressão com sintomas psicóticos;

zz co-morbidade com abuso de substâncias ou outros transtornos mentais.

4) Fatores que favorecem encaminhamento para internação:

zz risco significativo de suicídio ou perigo pra outros;

zz agitação severa ou estupor;

zz autonegligência severa;

zz ausência de suporte familiar/social;

zz não aderência ou impossibilidade de seguir tratamento ambulatorial.
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Nos casos em que a equipe de saúde da família avaliar que há indicação para in-

ternação, deve-se sempre tentar contato prévio, mesmo que por telefone, com o psi-

quiatra do NASF. Caso não seja possível, entrar em contato com o CAPS.
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ANEXO II

Orientações para uso dos medicamentos disponíveis no SUS Florianópolis

IMIPRAMINA (comprimidos 25mg – medicação nível I)

SELEÇÃO: tem indicação definida em todos os tipos de depressão, especialmen-

te naquelas graves ou psicóticas; não deve ser primeira escolha em depressão bipolar. 

Também tem indicação definida em pânico, ansiedade generalizada e enurese noturna, 

e menos definida em dor neuropática e TDAH.

PRESCRIÇÃO: Iniciar com 25mg, aumentar a cada 2-3 dias até dose terapêutica 

mínima de 75-100mg. Dose máxima 250-300mg. Em transtornos de ansiedade, princi-

palmente pânico, iniciar com doses mais baixas (12,5mg) e aumentar mais lentamente. 

Sempre tentar usar a dose total à noite.

PRECAUÇÕES: Pode matar em superdose. Contraindicada em glaucoma, blo-

queio de ramo, IAM < 1 mês, íleo paralítico, hiperplasia de próstata. Pode causar rea-

ções cutâneas de fotossensibilidade. Seus níveis podem ser aumentados por: cimetidi-

na, cetoconazol, eritromicina, estrógenos, fenitoína, fluoxetina, haloperidol, hioscina, 

isoniazida; e diminuídos por: carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, tabagismo. Blo-

queia o efeito da clonidina na HAS. Aumenta a sedação de álcool e antihistamínicos. 

Em idosos, pedir ECG antes, sempre que possível e sempre que for usar doses altas, e 

ter cuidado com associação de drogas anticolinérgicas (confusão mental, quedas).

NOTA: pode ser útil alertar os pacientes em uso de tricíclicos que o sono e o apetite 

melhoram primeiro, seguidos por retorno da energia, e que os pensamentos e sentimentos 

depressivos, infelizmente, podem demorar mais a responder.

AMITRIPTILINA (comprimidos 25mg – medicação nível I)

SELEÇÃO: Tem indicação definida em depressão, profilaxia de cefaléias, dor neu-

ropática e fibromialgia; e menos definida em distimia, intestino irritável e zumbido idio-

pático; em relação a IMIPRAMINA, é mais eficaz para dor e menos eficaz para transtor-

nos de ansiedade.
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PRESCRIÇÃO E PRECAUÇÕES: Idem a IMIPRAMINA; em relação a esta, provoca maior 

sedação, ganho de peso, alterações na condução cardíaca, e menor hipotensão postural.

FLUOXETINA (comprimidos 20mg – medicação nível I)

(solução oral 20mg/ml – medicação nível II – indicada para idosos, crianças, outras 

situações especificadas com necessidade de uso de doses menores do que 20mg)

SELEÇÃO: Tem indicação definida em todos os tipos de depressão (inclusive dis-

timia e depressão atípica), na bulimia nervosa (60mg) e na maioria dos transtornos de 

ansiedade (ansiedade generalizada, pânico, TOC, fobia social, estresse pós-traumáti-

co); pode ser usada na depressão bipolar, sempre acompanhada de uma medicação 

antimaníaca.

PRESCRIÇÃO: na maioria dos casos pode-se iniciar com 20mg, que já é uma dose 

eficaz. Em transtornos de ansiedade, principalmente pânico, deve-se usar doses meno-

res de início (5mg) e aumentar gradativamente, pelo risco de piora inicial. A dose deve 

ser dada pela manhã, junto com a primeira refeição, para minimizar náuseas/diarréia 

e insônia. Alguns pacientes (10-15%) têm sedação, se beneficiando de mudança para 

dose noturna. Em caso de falha, pode ser aumentada até 40-60mg (no TOC e na buli-

mia, usar 60-80mg). 

PRECAUÇÕES: Agitação, ansiedade e acatisia podem limitar o uso e devem ser 

pesquisadas ativamente no início do tratamento e nos aumentos de dose; podem ser 

confundidas com sintomas da doença e levar a aumentos equivocados de dose ou prescri-

ção de sedativos. Disfunção sexual é muito comum. No início do tratamento há anorexia, 

mas após 4-6 meses é mais provável ganho do que perda de peso. Outros efeitos comuns 

são cefaléia (no início, com melhora de enxaqueca ao longo do tratamento), alergia/rash 

(pode ser a um ISRS e não a outro), tremor, sudorese, dispepsia, alterações de sono.

NOTA: Devido ao aumento inicial na energia e motivação, pacientes com forte ide-

ação suicida mas com anergia podem sentir-se encorajados a tentar suicídio neste mo-

mento, em que a sensação geral de depressão ainda está presente; aqueles em alto risco 

devem ser revistos preferencialmente em uma semana.
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SERTRALINA

(comprimidos 50mg – medicação nível II – indicada em casos de intolerância/con-

traindicação a fluoxetina, principalmente em idosos e na lactação)

SELEÇÃO: Tem basicamente as mesmas indicações da fluoxetina, com maior evi-

dência de segurança e tolerabilidade em idosos (todas as indicações), depressão pós-

IAM e na lactação. Pode ser eficaz em depressão resistente a dois outros antidepressi-

vos, inclusive fluoxetina.

PRESCRIÇÃO E PRECAUÇÕES: Em relação a FLUOXETINA, tem meia-vida 

menor, menos interações medicamentosas e menos possibilidade de desconti-

nuação por ansiedade/agitação, podendo causar inclusive leve sedação. Pode 

ser usada pela manhã ou à noite, com a última refeição (individualizar pela rea-

ção do paciente). Inicia-se com doses de 25-50mg (25mg em idosos e transtor-

nos de ansiedade), com aumento gradual até 75-100mg. Dose máxima 200mg. 

Pode ser eficaz em doses baixas (50mg); a maioria dos pacientes com depressão 

responde com 100mg.

NORTRIPTILINA

(cápsulas 25mg – medicação nível II – indicada em casos de intolerância aos outros 

tricíclicos, principalmente em idosos)

SELEÇÃO: É o tricíclico de escolha para idosos. Tem indicação definida 

em depressão e como auxiliar na cessação do tabagismo. Também pode ser 

usada em depressão pós-AVC e pós-IAM (após o primeiro mês), dor crônica, 

neuralgia pós-herpética, enurese noturna e transtorno do pânico (indicações 

menos definidas).

PRESCRIÇÃO: inicia-se com doses de 10mg, aumentando gradualmente 

até dose terapêutica de 50-100mg. Dose máxima 150mg. Deve ser dada à noite, 

pela sedação.

PRECAUÇÔES: tem os mesmos paraefeitos e contraindicações dos outros tricí-
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clicos, sendo porém menos cardiotóxica, menos sedativa e com menos efeitos anticoli-

nérgicos e hipotensão postural em relação a AMITRIPTILINA e IMIPRAMINA. Pela jane-

la terapêutica menor (50-150mg), recomenda-se cautela adicional com idosos (risco de 

ingerir superdoses) e pacientes com risco de suicídio.

BUPROPIONA

(comprimidos 150mg – medicação nível III – prescrição restrita ao especialista, em 

programas especiais – cessação do tabagismo - e casos selecionados, como disfunção se-

xual causada por antidepressivos) 

SELEÇÃO: Tem indicação definida em depressão (inclusive bipolar) e 

como auxiliar na cessação do tabagismo. Também usada como segunda linha 

no TDAH, e no tratamento de disfunção sexual e fadiga causada por antidepres-

sivos (ISRS); pode ter efeito antidepressivo aditivo nestes casos, inclusive em 

depressão resistente.

PRESCRIÇÃO: Deve-se iniciar com 150mg, aumentando para 300mg após uma 

semana, necessariamente em doses divididas diurnas (ex, 8h e 16h). Dose máxima 

450mg. Para cessação do tabagismo, deve ser usada por períodos de 3-4 meses, con-

forme orientação individualizada.

PRECAUÇÕES: Tem um perfil excepcionalmente baixo de efeitos colaterais, 

em particular paraefeitos sexuais; na verdade, pode elevar a libido e a satisfação 

sexual a níveis maiores do que os pré-mórbidos. Não tem efeitos cardiovascula-

res, histamínicos, colinérgicos ou serotoninérgicos. Pode causar convulsões em 

doses altas (>450mg), sendo contra-indicada em pessoas suscetíveis a convul-

sões, como epilepsia, transtornos cerebrais orgânicos, pós-TCE, alcoolistas em 

recuperação. Os paraefeitos comuns são cefaléia, náuseas e ansiedade/insônia. 

Pode causar também mudanças no peso (aumento ou diminuição), tremor, boca 

seca, fadiga e vertigem.
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7.2 Transtorno Afetivo Bipolar

Relevância

O transtorno afetivo bipolar (TAB) é um transtorno mental grave, que geralmente 

tem um curso crônico e é caracterizado por episódios depressivos e episódios de elação 

do humor (mania ou hipomania).

A prevalência ao longo da vida do transtorno bipolar é de 1%. A prevalência de 

TAB do tipo I (com mania) é a mesma para homens e mulheres; já o TAB do tipo II (com 

hipomania) é mais comum entre mulheres. Em mulheres também são mais comuns 

sintomas depressivos, tentativas de suicídio e ciclagem rápida. O pico de incidência é 

na adolescência tardia (18 a 24 anos).

A incidência de transtorno bipolar é maior nos parentes de primeiro grau, assim 

como a incidência de outros transtornos do humor. 

Este transtorno é um problema maior de saúde pública: estima-se que um adulto 

que desenvolva um TAB tipo I aos 20 anos de idade perca 9 anos de vida saudável e 14 anos 

de trabalho. Nas formas mais graves, é associado a significativo prejuízo da função social 

e interpessoal, podendo ser considerado um Transtorno Mental Severo e Persistente. 

Atualmente, pacientes bipolares tipo II levam em média 13 anos antes de serem 

corretamente diagnosticados, comparados com bipolares tipo I, diagnosticados após 

10 anos em média.

A investigação ativa de mania e hipomania em deprimidos considerados unipola-

res têm elevado a prevalência da depressão bipolar de 10 a 15% para pelo menos meta-

de dos casos de depressão atendidos ambulatorialmente.

Estudos da Organização Mundial de Saúde (OMS, 1997) mencionam que em paí-

ses desenvolvidos, apenas 35% dos casos de TAB são tratados, diminuindo para 15% na 

América Latina e Caribe e 5% na África.

A taxa de suicídio em pacientes com transtorno bipolar é de 10 a 15% (APA, 1995).
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7.2.1 Como Avaliar e Abordar

Colher uma história completa incluindo histórico familiar, uma revisão de episó-

dios prévios e sintomas entre os episódios. 

Acessar o perfil de sintomas do paciente, gatilhos de episódios prévios, funcio-

namento pessoal e social, co-morbidade incluindo abuso de substâncias psicoativas e 

ansiedade, risco, saúde física, e estressores psicossociais. 

Obter, quando possível, e dentro dos limites confidenciais, uma história por meio 

de algum membro da família ou cuidador. 

7.2.2 Diagnóstico e Identificação

O diagnóstico de Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) deve ser feito com preenchi-

mento dos critérios diagnósticos do DSM-IV ou do CID-10.
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Para o diagnóstico de TAB tipo I, exige-se a presença de pelo menos um episódio 

de mania durante a vida; o TAB tipo II cursa exclusivamente com hipomania. Hipomania, 

segundo o CID-10, é um grau mais leve de mania, no qual as anormalidades do humor e 

do comportamento são por demais persistentes e marcantes para serem incluídas sob 

ciclotimia, mas não são acompanhados por delírios ou alucinações. Uma interferência 

considerável com o trabalho ou a atividade social é consistente com o diagnóstico de hi-

pomania, mas se a perturbação destes for grave ou completa, o diagnóstico é de mania.

Os principais sintomas da hipomania são: irritabilidade, alegria, jocosidade, so-

ciabilidade, procura por companhia, aumento do desejo e do comportamento sexual, 

tagarelice, autoconfiança e otimismo exagerado, desinibição e atitudes despreocupa-

das, redução da necessidade de sono, vitalidade, ânimo e aumento do envolvimento 

em projetos novos.

A diminuição da necessidade de sono é o sintoma físico mais freqüente.

Considera-se a ativação ou a hiperatividade (ocupacional ou de idéias) um sinto-

ma tão importante quanto a alteração de humor.

Sempre questionar sobre sintomas hipomaníacos ao avaliar um paciente com de-

pressão, excesso de atividades e comportamento desinibido.

O padrão de remissões e recaídas é bastante variável, apesar das remissões ten-

derem a ficar cada vez mais curtas ao longo do tempo e os episódios depressivos mais 

comuns e duradouros.
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7.2.3 Quadros Especiais

7.2.3.1 Ciclagem rápida

Ocorrência de pelo menos quatro episódios distintos de humor no período de um 

ano. Tem maior prevalência em mulheres e costuma ser observada tardiamente no cur-

so do TAB.

7.2.3.2 Episódios mistos

Mistura ou alternância rápida de sintomas maníacos, hipomaníacos e depressivos 

com duração de pelo menos duas semanas.
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7.2.3.3 Ciclotimia

Instabilidade persistente do humor que comporta numerosos períodos de de-

pressão ou de leve elação, nenhum deles suficientemente grave ou prolongado para 

responder aos critérios de um transtorno afetivo bipolar (F31.-) ou de um transtorno de-

pressivo recorrente (F33.-). O transtorno se encontra freqüentemente em familiares de 

pacientes que apresentam um transtorno afetivo bipolar. Algumas pessoas ciclotímicas 

apresentarão elas próprias ulteriormente um transtorno afetivo bipolar.

7.2.4 Diagnóstico Diferencial

O uso abusivo de drogas e/ou álcool pode induzir sintomas maníacos. 

Sintomas maníacos (e depressivos) podem sinalizar condições orgânicas de base 

como hipo/hipertireoidismo, Acidente Vascular Cerebral (AVC) e outras desordens neu-

rológicas (por exemplo: demência), particularmente em pessoas com transtorno afeti-

vo bipolar de início tardio (mais de quarenta anos).

As co-morbidades mais freqüentes são: Transtornos de Ansiedade, Transtorno do 

Pânico e Transtorno Obsessivo Compulsivo; uso de substâncias psicoativas (SPA); Trans-

torno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) em adultos e crianças; Transtorno 

Desafiador de Oposição em crianças; e, especialmente entre as mulheres, Transtorno 

de Estresse Pós-Traumático (TEPT) e Transtornos Alimentares.

7.2.5 Avaliação Inicial e Manejo

Inicialmente é preciso fazer uma avaliação diagnóstica, da segurança do paciente 

e de seu nível de funcionamento e apoio psicossocial para decidir o local de tratamento. 

Depois, os objetivos do manejo incluem estabelecer e manter uma aliança terapêutica, 

monitorar o quadro clínico, prover informação sobre o transtorno, aumentar a aderên-

cia terapêutica, promover padrões regulares de atividade e sono, identificar fatores es-

tressores, identificar sinais de recidiva e minimizar prejuízos funcionais. 

Pacientes bipolares possuem uma morbidade e mortalidade clínicas maiores que 

a população geral, mas geralmente recebem um cuidado clínico inadequado. Algumas 

condutas são recomendadas para todos como avaliação clínica inicial:
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zz avaliar tabagismo e padrão de uso de álcool;

zz avaliar função tireoidiana, hepática e renal, pressão arterial (PA), hemograma, 

glicemia e colesterol;

zz medir peso e altura (IMC);

zz considerar eletroencefalograma (EEG), tomografia computadorizada de 

crânio (TCC) ou ressonância magnética (RM) se há suspeita de etiologia orgânica 

ou comorbidade;

zz considerar Raio-X e eletrocardiograma (ECG) se indicado pela história ou 

quadro clínico. 

7.2.6 Menejo Psicossocial

Informações essenciais para pacientes e familiares

zz Existem tratamentos efetivos. O tratamento em longo prazo pode prevenir 

futuros episódios;

zz Se não tratados, os episódios maníacos podem tornar-se disruptivos e 

perigosos. Os episódios maníacos, freqüentemente levam a perda de emprego, 

problemas legais, problemas financeiros ou comportamento sexual de alto risco.

Recomendações aos pacientes e familiares

Durante um episódio depressivo, indagar sobre o risco de suicídio.

Durante episódios maníacos:

zz evitar confrontação, a menos que necessário para prevenir atos prejudiciais 

ou perigosos;

zz aconselhar cautela sobre comportamento impulsivo ou perigoso;

zz observação rigorosa por membros de família é, freqüentemente, necessária;

zz se a agitação ou comportamento disruptivo forem graves, considerar 

hospitalização.
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Prevenção de recaída

Prover informação sobre natureza, curso e tratamento do Transtorno Afetivo Bi-

polar é importante para promover acesso aos serviços, além de compreensão e colabo-

ração entre pacientes, familiares, cuidadores e profissionais de saúde.

Tratamentos de auto-ajuda aumentam o empoderamento do paciente e permi-

tem um maior controle sobre seu cuidado e decisões de vida. Uma forma de tratamen-

to de auto-ajuda é ensinar os pacientes a reconhecer sinais de recorrência de mania e 

depressão. O principal objetivo é intervir precocemente e prevenir novos episódios e 

internações hospitalares, mas parece haver benefícios em termos de melhor funciona-

mento social e ocupacional, qualidade de vida, sintomas depressivos e empoderamen-

to dos pacientes. 

Na promoção de um estilo de vida mais saudável para prevenção de recaída, os 

pacientes devem ser aconselhados (incluindo informação escrita) sobre:

zz a importância da higiene do sono e estilo de vida regular; 

zz os riscos de trabalho em turnos alternados (noturno) e trabalho excessivo 

(rotina de horas extras); 

zz maneiras de monitorar sua saúde física e mental.

Aconselhamento adicional deve ser fornecido em caso de eventos negativos, 

como perda de emprego, além de maior monitoramento do humor e bem-estar geral. 

Deve-se encorajar o paciente a discutir suas dificuldades com a família e amigos. 

7.2.7 Manejo Farmacológico

O tratamento do Transtorno Afetivo Bipolar é baseado, em primeiro lugar, no uso 

de medicação psicotrópica para reduzir a severidade dos sintomas, estabilizar o humor e 

prevenir a recaída. A variação individual na resposta à medicação irá determinar a escolha 

da droga, assim como os efeitos colaterais, potenciais danos associados a cada droga e 

uso prévio de medicação. Os clínicos devem ser guiados pela resposta do paciente em epi-

sódios anteriores. Uma variedade de intervenções psicológicas e psicossociais também 

podem ter grande impacto, mas não substituem a necessidade de uso de medicação.
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Manejo de episódios maníacos

O lítio e o ácido valpróico são considerados tratamentos de primeira linha na ma-

nia aguda. 

O tratamento de primeira linha para um episódio maníaco severo ou episódio 

misto é iniciar lítio mais um antipsicótico ou ácido valpróico mais um antipsicótico. Tra-

tamento adjunto de curto prazo com benzodiazepínico também pode ser benéfico. 

Para episódios mistos é preferível a utilização de ácido valpróico. 

Antidepressivos devem ser retirados gradualmente, se possível.

Estratégias psicossociais devem ser combinadas à farmacoterapia.

Episódios maníacos ou mistos com sintomas psicóticos usualmente requerem 

uma medicação antipsicótica, além do agente antimaníaco.
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Para pacientes que, apesar de estarem recebendo medicação de manutenção, 

têm um episódio maníaco ou misto, a intervenção de primeira linha é verificar níveis sé-

ricos e aumentar a dose da medicação em uso. Introduzir ou retomar um antipsicótico 

às vezes é necessário.

Pacientes graves ou agitados podem requerer um tratamento adjunto de curto 

prazo com um benzodiazepínico.

Se o paciente já está usando uma medicação antipsicótica e tem um episódio ma-

níaco, a dose do mesmo deve ser reavaliada e aumentada, se necessário. Se não há 

sinais de melhora, considerar o acréscimo de lítio ou ácido valpróico ao esquema.

Para pacientes que têm episódio maníaco já em uso de carbamazepina, a dose não 

deve ser aumentada. Melhor considerar o acréscimo de um antipsicótico, dependendo 

da severidade do episódio e da dose utilizada de carbamazepina. É comum a interação 

medicamentosa com este fármaco, e as doses devem ser ajustadas, se necessário. 

Manejo de episódios depressivos

O tratamento de primeira linha para depressão bipolar ainda é iniciar lítio. O uso de 

um antidepressivo (ISRS) em combinação com uma droga antimaníaca (lítio, ácido valprói-

co ou um antipsicótico) também pode ser eficaz. Monoterapia com antidepressivo não é 

recomendada pelo risco de “virada” para um episódio maníaco. Recomenda-se ainda rever 

e otimizar a dose do estabilizador de humor em uso e reavaliar função tireoidiana.

A medicação antidepressiva se inicia em dose baixa, com aumento gradual.

Se um paciente tem um episódio depressivo quando em uso de medicação anti-

maníaca, avaliar o uso correto da medicação e ajustar a dose.

Episódios depressivos com sintomas psicóticos usualmente requerem tratamen-

to combinado com antipsicótico. 

Para pacientes com sintomas depressivos leves, considerar uma conduta de ob-

servação (watchful waiting): fornecer orientações para manejo imediato dos sintomas e 

agendar retorno em duas semanas. Se o paciente já teve episódios depressivos severos 
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anteriormente ou apresenta risco significativo de ter um episódio depressivo severo, 

deve ser manejado como episódio depressivo moderado ou grave.

Para pacientes com sintomas depressivos moderados ou graves que necessitem 

de um antidepressivo, prescrever fluoxetina, porque os ISRS são menos associados com 

virada maníaca do que os tricíclicos. Um tratamento psicológico estruturado focado nos 

sintomas depressivos ou técnicas de resolução de problemas podem ser considerados 

como alternativa ou tratamento adjuvante.

 Antidepressivos devem ser evitados nas seguintes situações:

zz transtorno bipolar de ciclagem rápida;

zz episódio hipomaníaco recente;

zz flutuações de humor com prejuízo funcional.

 Nestes casos, aumentar a dose do agente antimaníaco ou acrescentar um se-

gundo agente antimaníaco.

 Ao iniciar um antidepressivo, orientar o paciente sobre:

zz a possibilidade da virada maníaca ou hipomaníaca;

zz o início de ação lento e a natureza gradual e flutuante da resposta;

zz a necessidade de tomar a medicação como prescrita e o risco dos sintomas de 

descontinuarão e de abstinência;

zz a necessidade de monitorar sinais de acatisia, ideação suicida e aumento da 

ansiedade e agitação (especialmente nos estágios iniciais);

zz como procurar ajuda ao aparecerem os sintomas acima. 

Se um paciente não responde ao uso de antidepressivo:

avaliar uso de SPA, fatores estressores psicossociais, doenças físicas, comorbida-

de com ansiedade e má aderência terapêutica;

zz aumentar a dose do antidepressivo;

zz trocar o antidepressivo;
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zz adicionar lítio, se não estiver sendo usado.

Pacientes com sintomas depressivos devem ser aconselhados sobre: programas 

de exercícios estruturados, programação de atividades diárias, engajamento em ativi-

dades prazerosas com objetivos pré-definidos, dieta e sono adequado, rede social de 

suporte apropriada.

Depois do tratamento bem sucedido de um episódio depressivo, não consi-

derar rotineiramente tratamento com antidepressivo em longo prazo, porque não 

há evidência de que isso reduz as recaídas e pode estar associado a um aumento do 

risco de virada maníaca.

Tratamento de pacientes com ciclagem rápida

A intervenção inicial é identificar e tratar condições médicas como hipotireoidis-

mo ou uso de álcool e/ou outras drogas, que podem estar contribuindo para esta con-

dição. Algumas medicações, particularmente os antidepressivos, também podem es-

tar contribuindo e devem ser retiradas gradualmente, se possível. O tratamento inicial 

deve incluir carbonato de lítio ou ácido valpróico. Para muitos pacientes é necessária a 

combinação de mais de uma medicação antimaníaca e/ou antipsicótico.

Para pacientes cicladores rápidos, o tratamento de longo prazo indicado é:

zz como primeira linha, considerar uma combinação de lítio e ácido valpróico;

zz como segunda linha, monoterapia com lítio; se este já estiver em uso, aumentar 

a dose;

zz evitar uso prolongado de antidepressivos.

Tratamento profilático / de manutenção

Após a remissão de um episódio agudo, os pacientes podem permanecer com 

alto risco de recaída por um período de mais de seis meses. Logo, tratamentos de ma-

nutenção são recomendados após um episódio maníaco. O lítio e o ácido valpróico são 

os mais indicados para esta fase, devendo ser continuados por pelo menos seis meses. 
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Benzodiazepínico ou antipsicótico devem ser descontinuados assim que haja a 

remissão do episódio e apenas o agente antimaníaco deve ser mantido.

Carbamazepina pode ser usada como uma alternativa para o lítio, principalmente 

nos pacientes com TAB tipo II, ou quando o lítio não é bem tolerado ou é ineficaz. Se 

uma destas medicações foi utilizada com sucesso para o tratamento do episódio maní-

aco ou depressivo mais recente, esta deve ser geralmente continuada. 

Para co-morbidade com uso de Substâncias Psicoativas (SPA), Transtorno de Estresse 

Pós-Traumático (TEPT) ou Transtorno do Pânico, está indicado o uso de ácido valpróico.

Se o paciente tem recaídas freqüentes ou sintomatologia que provoque prejuízo 

funcional, alterar a monoterapia ou adicionar um segundo agente antimaníaco profi-

lático (lítio, ácido valpróico). Quadro clínico, efeitos colaterais e, quando necessário, 

exames laboratoriais devem ser monitorados com cuidado. 

Medicação de depósito (haloperidol decanoato) é indicada para pacientes com 

má aderência.

Durante o tratamento de manutenção, o paciente pode se beneficiar de uma inter-

venção psicossocial concomitante que auxilie no manejo do transtorno (aderência, estilo 

de vida, detecção precoce de sintomas prodrômicos) e dificuldades interpessoais.

Grupoterapia também pode auxiliar na aderência ao plano terapêutico, adaptação 

a uma doença crônica, auto-estima e manejo de questões psicossociais e familiares. Gru-

pos de suporte podem ainda prover informação sobre o transtorno e seu tratamento.

 Após um episódio agudo, deve sempre ser oferecido aconselhamento, inclusive 

informação escrita, em:

zz psicoeducação sobre a doença, importância de uma rotina diária (estilo de 

vida regular), higiene do sono e aderência ao tratamento medicamentoso;

zz riscos do trabalho em turnos alternados (noturno) e trabalho excessivo (rotina 

de horas extras);

zz monitoração do humor, detecção de sinais de alerta e estratégias de prevenção 

de crises e de enfrentamento geral de problemas;
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zz tratamentos de auto-ajuda e/ou intervenções voltados para aumentar o 

reconhecimento e o auto-manejo de pródromos maníacos e depressivos são 

efetivos em diminuir a recorrência de ambos, e há alguma evidência de que 

pessoas com mínimo treinamento poderiam ensinar estas habilidades.

7.2.8 Particularidades

7.2.8.1  Infância e Adolescência

Bebês cujas mães usam medicação antipsicótica durante a gravidez devem ser 

monitorados nas primeiras semanas para efeitos colaterais das drogas, toxicidade e 

abstinência. Se for prescrito antidepressivo no último trimestre de gravidez, tais sinto-

mas podem ser uma síndrome serotoninérgica, e o neonato deve ser monitorado cui-

dadosamente. Muitos desses sintomas são leves e auto-limitados.

Ao planejar o tratamento em crianças e adolescentes com transtorno afetivo bi-

polar, considerar:

zz fatores estressores e vulnerabilidade no ambiente social, educacional e 

familiar, incluindo a qualidade das relações interpessoais;

zz o impacto de qualquer comorbidade, como transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade (TDAH) e transtornos ansiosos;

zz o impacto do transtorno em sua inclusão social e educacional.

O tratamento farmacológico segue as mesmas recomendações dos adultos, ex-

ceto que deve ser iniciado em doses mais baixas.

No episódio depressivo, se não há resposta à psicoterapia combinada com medi-

cação profilática após quatro semanas, considerar o acréscimo de fluoxetina, iniciando 

com 10mg/dia e aumentando para 20mg/dia se necessário. Utilizar sertralina se não 

houver resposta à fluoxetina.

Diagnóstico diferencial em crianças e adolescentes

A presença de episódios claros de elevação de humor, grandiosidade inapropia-

da e disfuncional e ciclos de humor devem ser usados para diferenciar TAB de TDAH e 
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Transtorno de Conduta.

A presença de ciclos de humor deve distinguir TAB de Esquizofrenia.

Antes de fechar um diagnóstico de TAB em uma criança ou adolescente, conside-

rar outras explicações para o comportamento e sintomas, incluindo: 

zz abuso físico, emocional ou sexual, se o paciente mostra desinibição, 

hipervigilância ou hipersexualidade;

zz a possibilidade de abuso de álcool e/ou drogas, como uma causa de sintomas 

tipo maníacos; considerar TAB somente após sete dias de abstinência;

zz dificuldades de aprendizagem prévias, não diagnosticadas;

zz causas orgânicas em crianças com epilepsia, e acatisia derivada de medicação 

neuroléptica.

7.2.8.2 Mulher

Anticoncepção

O tratamento e manejo de Transtorno Afetivo Bipolar em mulheres tentando en-

gravidar e durante o período pré-natal e pós natal é complexo. O risco de uso da medi-

cação durante a gravidez não é totalmente compreendido, e o risco de recaída nesse 

período é alto. Nenhuma medicação antimaníaca ou antipsicótica é especialmente li-

cenciada para uso durante a gravidez ou amamentação.

Métodos anticoncepcionais eficazes e riscos de uma eventual gravidez (incluindo 

risco de recaída, dano ao feto, riscos associados à interrupção ou mudança da medica-

ção) devem ser discutidos com todas as mulheres em idade fértil.

A dose de anticoncepcional oral (ACO) combinado deve ser ajustada quando em 

uso de carbamazepina. Avisar que a eficácia deste ACO pode ser reduzida. Métodos de 

barreira devem ser usados para um máximo efeito contraceptivo.

Anticoncepcionais de progesterona (minipílulas) e implantes hormonais não são 

recomendados para mulheres tomando carbamazepina.
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Gestação

Mulheres com Transtorno Afetivo Bipolar grave em tratamento de manutenção 

com lítio podem continuar usando lítio na gestação se clinicamente indicado. Entretan-

to, devem ser cuidadosamente monitoradas com litemia e USG obstétrica.

Benzodiazepinico devem ser evitados no primeiro trimestre de gravidez, assim 

como seu uso em longo prazo.

Prescrever ácido fólico 5mg/dia da pré-concepção até o final do primeiro trimes-

tre de gravidez para todas as mulheres usando anticonvulsivantes como estabilizado-

res do humor.

Evitar ácido valpróico como estabilizador de humor durante a gravidez.

 Em mulheres grávidas com sintomas depressivos leves, considerar:

zz abordagens de auto-ajuda;

zz intervenções psicoterapêuticas;

zz uso de antidepressivo.

Em mulheres grávidas com sintomas depressivos moderados e graves, considerar: 

zz tratamentos psicológicos estruturados para depressão moderada;

zz tratamento combinado com medicação e intervenção psicológica estruturada 

para depressão grave.

Pode ser usado ISRS em combinação com a medicação profilática, já que são me-

nos associados à virada maníaca que os tricíclicos e não aumentam o risco de malfor-

mações fetais. Monitorar cuidadosamente os sinais de virada e interromper o uso de se 

surgirem sintomas de mania ou hipomania.

Mulheres grávidas utilizando antidepressivos devem ser informadas sobre a pos-

sibilidade de efeitos colaterais transitórios no bebê durante o período neonatal. 

Amamentação

Mulheres em uso de medicação psicotrópica que desejam amamentar devem:
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zz ser aconselhadas quanto aos riscos e benefícios da amamentação;

zz não amamentar se estiver usando lítio ou benzodiazepínico, e ser oferecido 

outro agente profilático como um antipsicótico;

Se necessário prescrever um antidepressivo, utilizar um ISRS, mas não fluoxetina 

(sertralina). 

ATENÇÃO: Sempre avaliar com a equipe de saúde mental a melhor estratégia. 

Psicose Puerperal

As psicoses puerperais costumam representar episódios psicóticos do TAB desen-

cadeadas pelo pós-parto; ocorrem geralmente em primíparas e são graves pelo risco de 

suicídio e infanticídio. 

7.2.8.3 Idoso

A primeira apresentação de Transtorno Afetivo Bipolar em idosos é mais comu-

mente associada com co-morbidade psiquiátrica.

Primeiro episódio maníaco iniciado após os 40 anos deve ser investigado para 

causas orgânicas.

Idosos têm maior risco de início súbito de sintomas depressivos depois de um 

episódio maníaco. 

Cuidado ao se prescreverem ISRS para pessoas utilizando medicações que podem 

causar sangramento intestinal, como AINEs; o uso de omeprazol deve ser considerado.

7.2.9 Situações de Emergência

Agitação psicomotora (VER CAPÍTULO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)

No manejo inicial de agitação psicomotora, o uso em curto prazo de benzodiaze-

pínico pode ser considerado em conjunto com o agente antimaníaco.

Risco de suicídio (VER TRANSTORNOS DEPRESSIVOS)

O risco de suicídio (RS) é mais freqüente nos primeiros anos após o diagnóstico de 
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TAB. O RS é significativamente maior em pacientes bipolares que unipolares sobretudo 

durante episódios depressivos e mistos, e mais elevado ainda no TAB tipo II. Existem evi-

dências crescentes de que o lítio reduz significativamente o RS nos indivíduos bipolares.

Se um paciente está em risco de suicídio, apresenta grave autonegligência ou tem 

uma história de admissões recorrentes, particularmente admissões involuntárias, um 

plano de crise deve ser desenvolvido em colaboração com o paciente, abrangendo:

zz uma lista de disparadores identificados ou potenciais, pessoais, sociais ou 

ambientais, e sinais de alerta de recaída.

zz como o paciente pode buscar ajuda e profissionais a quem recorrer.

Uma quantidade limitada de medicação psicotrópica deve ser prescrita para pa-

cientes com alto risco de suicídio 

7.2.10 Rede

O local de tratamento é determinado pela gravidade do quadro, sistemas de su-

porte e aderência ao tratamento.

Acompanhamento pela Estratégia de Saúde da Família (ESF)

As pessoas que apresentam quadro clínico estável, em tratamento de manuten-

ção e que mantêm um bom funcionamento para as atividades da vida diária serão aten-

didas pelas equipes de ESF, com o apoio da equipe de saúde mental do NASF.

Quando um paciente bipolar é acompanhado somente na atenção básica, uma 

avaliação da equipe de saúde mental do NASF deve ser considerada nos casos de:

zz períodos de atividade excessiva, comportamento expansivo durando pelo 

menos quatro dias, com ou sem períodos de depressão;

zz três ou mais episódios depressivos recorrentes no contexto de história de 

hiperatividade e comportamento expansivo;

zz o funcionamento do paciente declinar significativamente ou sua condição 

responder pouco ao tratamento;

zz má aderência terapêutica;
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zz co-morbidade com álcool e/ou uso abusivo de drogas;

zz o paciente estar considerando interromper a medicação depois de um período 

de relativa estabilidade do humor.

Quando encaminhar ao CAPS:

zz exacerbação aguda dos sintomas, particularmente o desenvolvimento de um 

episódio maníaco ou depressivo grave;

zz frequentes recaídas, pobre controle sintomático, contínuo prejuízo funcional 

ou comorbidade com transtornos ansiosos;

zz risco de suicídio ou de auto ou heteroagressão, incluindo autonegligência;

zz egressos de internação psiquiátrica deverão ser encaminhados ao CAPS para 

avaliação logo após a alta hospitalar;

zz pessoas que têm prejuízo em seu funcionamento cotidiano e que são 

beneficiadas com atividades ocupacionais e terapêuticas em grupos e individuais, 

encaminhadas ou não pela ESF e/ou equipe regional de saúde mental;

zz histórico de internações reincidentes; 

zz quando os recursos terapêuticos das equipes de saúde da família e saúde 

mental forem esgotados.

Indicação de internação psiquiátrica

zz quando a pessoa apresentar risco de suicídio, e os recursos da família, 

comunidade e equipe de saúde mental/ CAPS tiverem sido esgotados;

zz quando a agressividade representar perigo para si ou para outros, esgotados 

os recursos não hospitalares;

zz quando necessitar de constante supervisão e apoio que não pode ser oferecido 

pela família ou rede de apoio;

zz quando a pessoa é incapaz de cuidar-se adequadamente (recusa alimentar, 

higiene precária) e esse comportamento implica em risco para a vida, uma vez 

esgotados os recursos disponíveis na atenção básica, NASF e CAPS, mesmo com 

o envolvimento dos familiares e profissionais.
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ANEXO I 

Monitoração do uso dos antimaníacos

Lítio

zz concentrações séricas do lítio a cada 5-7 dias no início do tratamento ou após 

alteração de dose, e a cada 1-2 meses durante o tratamento de manutenção;

zz creatinina, TSH/T4, EAS a cada 6-12 meses;

zz ECG para pacientes com mais de 40 anos;
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zz monitorar idosos cuidadosamente para sintomas de toxicidade com lítio, 

porque eles podem alcançar níveis séricos elevados com doses terapêuticas e a 

toxicidade é possível com níveis séricos moderados de lítio;

zz monitorar peso, principalmente naqueles com rápido ganho de peso, e orientar 

exercícios aeróbicos;

zz solicitar com mais frequência testes laboratoriais se houver: evidência de 

deterioração clínica, resultados anormais, alteração na ingesta de sódio, sintomas 

sugerindo alteração da função renal ou tireoidiana como fadiga inexplicada, 

outros fatores de risco como uso de diuréticos, AINES ou inibidores da ECA;

zz iniciar monitoração rigorosa da dose de lítio e litemia se os níveis de uréia e 

creatinina estiverem elevados e avaliar a deterioração da função renal. A decisão 

de continuar o lítio depende da eficácia clínica e do grau de prejuízo renal;

zz monitorar sintomas de neurotoxicidade, incluindo parestesias, ataxia, tremor 

e prejuízo cognitivo, que podem ocorrer em níveis terapêuticos;

zz alertar os pacientes que tomam lítio que procurem avaliação médica se tiverem 

diarréia e/ou vômitos;

zz assegurar que mantenham ingesta líquida, principalmente após sudorese (por 

exemplo, depois de exercícios ou febre), se estiver imóvel por longos períodos ou, 

no caso de idosos, se desenvolverem uma infecção pulmonar;

zz considerar interromper o uso de lítio se ficar grave e agudamente doente, com 

distúrbio metabólico ou respiratório de qualquer causa, por mais de sete dias.
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Evitar a prescrição de AINEs (anti-inflamatórios não esteroides) . Se inevitável, 
monitorar rigorosamente.

Ácido Valpróico

zz ácido valpróico não deve ser prescrito rotineiramente para mulheres em 
idade reprodutiva, tampouco para mulheres de menos de 18 anos pelo risco de 
síndrome de ovários policísticos. Caso não haja outra opção, usar algum método 
contraceptivo e explicar os riscos em caso de gravidez (teratogenicidade e 
toxicidade neurológica);

zz após seis meses do início do tratamento, solicitar função hepática e hemograma 
completo. O peso deve ser monitorado em pacientes que ganham peso rapidamente;

zz em caso de uso de outros anticonvulsivantes, há necessidade de uma 
monitoração mais cuidadosa da sedação, tremor e alterações da marcha, 
principalmente em idosos;
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zz aconselhar os pacientes e os cuidadores para reconhecerem sinais e sintomas 
de doenças hematológicas ou hepáticas e procurar ajuda médica caso isso 
aconteça. Se for detectada função hepática alterada e discrasia sanguínea, parar 
a medicação imediatamente.

Carbamazepina

zz a dose de carbamazepina deve ser aumentada gradualmente para reduzir o 
risco de ataxia;

zz a dosagem plasmática de carbamazepina deve ser medida a cada seis meses 
para excluir toxicidade, porque doses terapêuticas e tóxicas estão próximas;

zz a carbamazepina induz seu próprio metabolismo, o que pode levar a 
redução de concentrações séricas e da eficácia com o tempo de uso, podendo 
ser necessário ajuste de dose;

zz avaliação de função hepática e hemograma devem ser feitos antes do 
tratamento e repetidos depois de 6 meses, juntamente com dosagem de creatinina 
e eletrólitos (avaliar hiponatremia);

zz o peso deve ser monitorado em pacientes que ganham peso rapidamente, mas a 
carbamazepina está associada a menor ganho de peso do que outros anticonvulsivantes.
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Fluxograma
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8 Psicose

8.1 Defi nição e contextualização

A psicose é uma disfunção da capacidade de pensamento e processamento de 

informações, cujo aspecto central é a perda do contato com a realidade. Caracteriza-

se pela presença de delírios e alucinações. O delírio é um juízo falseado, em que a con-

vicção apresenta-se sempre inabalável e irremovível e, portanto, não é afetado pela 

argumentação racional e lógica, e o conteúdo é impenetrável e incompreensível psico-

logicamente para outras pessoas. 

A alucinação é a percepção real de um objeto inexistente, tendo em vista a con-

vicção que a pessoa manifesta em relação ao objeto. As alucinações podem manifestar-

se através de qualquer um dos cinco sentidos, sendo as mais freqüentes as auditivas e 

visuais (ouvir vozes, ver vultos). Uma das características principais do estado psicótico 

é a difi culdade em quantifi car e classifi car a prioridade dos estímulos. A capacidade de 

agir sobre a realidade é imprevisível, porque a pessoa é incapaz de distinguir os estímu-

los externos dos internos.

8.2 Relevância e Epidemiologia

A esquizofrenia é o transtorno psicótico mais comum. Sua prevalência ao longo da 

vida é de aproximadamente 1 para cada 100 pessoas (1%) na população geral (Jablensky, 

1995), mas essa estimativa pode variar de acordo com a metodologia empregada. 
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A incidência média anual da esquizofrenia relatada em estudos epidemiológicos 

pode variar entre 0,11 e 0,24 por 1.000 indivíduos de acordo com a utilização de critérios 

mais restritivos ou mais abrangentes (Jablensky, 1995).

História natural e curso da esquizofrenia

O curso da esquizofrenia pode seguir vários padrões, embora esta seja tipicamen-

te vista como um transtorno crônico que começa no fim da adolescência e tem evolu-

ção negativa em longo prazo. Na maioria dos casos, o início dos sintomas psicóticos é 

precedido por um período prodrômico. A fase aguda se refere à presença de sintomas 

psicóticos. Num certo número de casos, após a atenuação dos sintomas positivos, sin-

tomas negativos similares aos manifestos no período prodrômico permanecem. O pe-

ríodo de estabilização dura cerca de 6 meses.

Apesar dos investimentos em novas técnicas terapêuticas, a esquizofrenia ain-

da representa uma enorme sobrecarga para o indivíduo e sua família. Na maioria dos 

casos, há prejuízo das funções ocupacionais ou sociais, caracterizado por afastamento 

social, perda de interesse ou capacidade de agir na escola ou no trabalho, mudança nos 

hábitos de higiene pessoal ou comportamento incomum (Loebel, 1992, APA2004). 

De 4% a 15% das pessoas que sofrem de esquizofrenia cometem suicídio, e o au-

mento da mortalidade entre os esquizofrênicos está aproximadamente 50% acima da-

quela da população geral (Brown, 2000).

8.3 Como Avaliar e Abordar

Como abordar quando a pessoa chega para o tratamento:

zz Abordá-la com empatia e postura acolhedora;

zz Trabalhar buscando vincular a pessoa e a família ao tratamento;

zz Usar uma linguagem clara, simples, objetiva;

zz Oferecer-lhe uma abordagem multidisciplinar, que contemple suas 

necessidades clínicas, emocionais e sociais;

zz Ouvir seu relato em relação ao seu sofrimento;
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zz Estar atento para a necessidade de dar continência ao sofrimento da família prestando 

esclarecimentos e informações, principalmente ao se tratar de um primeiro surto.

Informação da história relevante para o diagnóstico

zz Indagar os seguintes aspectos:

zz Mudanças no comportamento em geral, como isolamento, retraimento social, 

prejuízo das atividades da vida diária, ocorrem gradualmente.

zz Se é o primeiro episódio ou se já houve outros anteriores;

zz Se já ocorreram internações ou tratamentos psiquiátricos e/ou tratamentos 

psicoterapêuticos antes;

zz Medicações em uso e as já utilizadas;

zz Histórico de doença psiquiátrica na família;

zz Dinâmica familiar: relações entre os membros da família, conflitos, vínculos 

mais estreitos; 

zz Antecedentes pessoais: outras doenças clínicas, tabagismo, uso de drogas e álcool. 

Identificar sinais e sintomas:

Fase inicial (prodrômica) - Caracterizada por retraimento social, prejuízo funcio-

nal e sintomas inespecíficos, como irritabilidade, alterações do sono, humor deprimido 

e fadiga. A pessoa pode ser vista como distante, indiferente, emocionalmente desape-

gada, estranha ou excêntrica. O início de transtornos sutis do pensamento e o compro-

metimento da atenção também podem ocorrer nesta fase. Esta fase pode ter duração 

média de cinco anos.

Fase aguda – Nesta fase, há predomínio das manifestações clínicas, tais como: 

ouvir vozes e ver vultos (alucinações auditivas e visuais), delírios (percepção deformada 

da realidade) e desorganização do comportamento e do pensamento. Pode apresentar 

também distanciamento emocional, apatia, falta de iniciativa e retraimento social, afe-

tando a capacidade da pessoa de se manter em suas atividades habituais.

Fase de estabilização – Durante a fase de estabilização ou recuperação, os sinto-
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mas psicóticos diminuem de intensidade. O período de estabilização dura cerca de seis 

meses, sendo seguido de uma fase estável.

Fase estável - Na fase estável, as manifestações clínicas de apatia, isolamento 

social e embotamento afetivo, bem como a dificuldade de estabelecer projeto de vida, 

podem estar presentes e são relativamente consistentes em gravidade e magnitude. As 

exacerbações agudas podem interromper a fase estável e requerer tratamento adicio-

nal ou intervenções.

Fatores primitivos de pior diagnóstico:

zz Início precoce 

zz Gênero feminino 

zz Solteiro 

zz Ajustamento pré-mórbido deficiente 

zz Quociente Intelectual (QI) limítrofe ou inferior 

zz Ausência de sintomas afetivos 

zz Desorganização 

zz Sintomas negativos quando do início do quadro 

zz História familiar de esquizofrenia 

zz Alto nível de emoções expressas na família 

8.4 Diagnóstico 

Em todo paciente deve-se realizar um estudo diagnóstico inicial completo que inclua:

zz História clínica psiquiátrica e médica geral

zz História psicossocial e história psiquiátrica familiar

zz Exame físico e do estado mental 

zz Avaliação física 

zz Exames complementares 
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Tabela 1- Sugestão de abordagem clínica inicial:

ATENÇÃO:
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Início agudo de sintomas, obnubilação do sensório ou início após os 30 anos de 

idade exigem uma investigação cuidadosa.

Ressonância magnética (RM) ou tomografia computadorizada (TC) e eletro en-

cefalograma (EEG) na vigência de um quadro clínico atípico, ou ainda quando forem 

identificados achados anormais nos exames de rotina.

Diagnóstico segundo os critérios do CID-10

8.5 Diagnóstico Diferencial 

Diagnóstico diferencial e condições clínicas causando sintomas psicóticos

Os sintomas psicóticos podem ter diversas origens:

zz Quadro psicótico agudo induzido por álcool e outras drogas;

zz Esquizofrenia; 

zz Transtorno esquizoafetivo;

zz Transtorno de humor com sintomas psicóticos;

zz Transtorno de ansiedade (pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno 

de personalidade, transtorno fictício e simulação);

zz Distúrbios orgânicos: transtornos endócrino-metabólicos, infecções, doença 

auto-imune, epilepsia do lobo temporal, tumor cerebral, acidente vascular 

cerebral, intoxicações e quadro medicamentoso. 
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zz Agentes farmacológicos que apresentam o potencial de causar psicose 
aguda: digitais, corticóides, isoniazida, antabuse, antidepressivos tricíclicos, 
anticonvulsivos, cimetidina, benzodiazepinico, anfetaminas e drogas relacionadas, 
antiarrítmicos, narcóticos, barbitúrícos, metildopa, agentes antiinflamatórios não 
esferóides, antineoplásicos e drogas recreacionais. Em geral, geram sintomas isolados.
As seguintes características sugerem fortemente uma origem clínica não psiquiátrica:

zz Mudança abrupta de humor em pessoas sem história de doença psiquiátrica 

prévia  acompanhada ou não de sinais clínicos: sudorese, alterações de pressão 

arterial, pulso.

zz Mudança abrupta do estado mental;

zz Mudança abrupta da personalidade;

zz Perturbações da consciência;

zz Alucinações visuais isoladas;

zz Sinais neurológicos focais.

8.6 Tratamento

8.6.1 Fase Prodrômica

As metas de abordagem são:

zz Realizar avaliações e monitoramento regulares do estado mental e da 
segurança em ambiente domiciliar ou em consultório para reduzir o estigma 
(McGorry et al., 2003).

zz Acordo com o paciente e sua família.

zz Controlar síndromes simultâneas (como depressão e abuso de substâncias) e 
problemas como estresse interpessoal, profissional e familiar.

zz Informar sobre o nível de risco, imprimindo otimismo terapêutico.

zz Enfatizar que os problemas atuais podem ser aliviados, mas a progressão para 
a psicose não é inevitável.

zz Através de avaliações freqüentes, reduzir qualquer atraso subseqüente na 

avaliação do tratamento para o primeiro episódio de psicose.
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8.6.2 Fase Aguda

As metas do tratamento específico são:

zz É essencial engajar o paciente e a família, desde o início, numa relação de 

trabalho colaborativo, de confiança e de cuidado 

zz Prevenir danos 

zz Controlar distúrbios de comportamento 

zz Suprimir sintomas 

zz Determinar e dar atenção aos fatores que levaram à ocorrência do episódio agudo 

zz Realizar um retorno rápido ao melhor nível de funcionamento prévio 

zz Atenção especial deve ser dada à presença de ideação, intenção ou 

planejamento suicida e à presença de alucinações imperativas 

zz Informar o paciente, considerando a capacidade deste de assimilar a 

informação, sobre a natureza e o manejo terapêutico da doença, inclusive sobre 

os benefícios e efeitos colaterais dos medicamentos.

8.6.3 Fase de estabilização

As metas do tratamento específico são:

zz Consolidar o relacionamento terapêutico 

zz Reduzir o estresse sobre o paciente e dar suporte para minimizar a probabilidade 

de recidiva

zz Aumentar a adaptação do paciente à vida na comunidade 

zz Buscar a redução progressiva dos sintomas consolidando a remissão 

zz Promover o processo de reabilitação

zz Manutenção de esquema medicamentoso que resultou em melhora do quadro 

por pelo menos seis meses (APA, 2004) 

zz Avaliar a persistência de efeitos colaterais e ajustar a farmacoterapia de forma 
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adequada para minimizá-lo

8.6.4 Fase de manutenção

As metas do tratamento específico são:

zz Garantir que a remissão ou o controle dos sintomas seja sustentado

zz Manter ou melhorar nível de funcionamento e qualidade de vida do paciente

zz Tratar efetivamente as exacerbações de sintomas ou as recidivas

zz Monitorizar os efeitos adversos continuamente

8.7 Manejo Psicossocial

As intervenções psicossociais são medidas que visam diminuir a vulnerabilidade do 

paciente a situações estressantes e reforçar sua adaptação e funcionamento social. Essas 

intervenções podem, portanto, trazer benefícios adicionais em áreas como prevenção de 

recaídas, aquisição de habilidades sociais e melhor funcionamento social e ocupacional.

A tendência atual das psicoterapias de grupo utilizadas no tratamento dos pa-

cientes com esquizofrenia caminha em direção a enfoques integradores e ecléticos, 

com formatos grupais diversos, adaptados a características dos pacientes, com objeti-

vos terapêuticos concretos. 

Os grupos psicoterápicos ambulatoriais não parecem mostrar um efeito consis-

tente na redução da psicopatologia ou na freqüência e no número de internações. En-

tretanto, parecem ter um efeito positivo em pacientes pobremente socializados, pos-

sivelmente como conseqüência do efeito de pertencimento ao grupo. Como vantagem 

adicional, as sessões regulares, freqüentes e não limitadas no tempo permitem tam-

bém o monitoramento dos sintomas.

Pacientes crônicos e com pior ajustamento podem sentir-se superestimulados na 

confrontação interpessoal. Esta população pode beneficiar-se mais de um enfoque cogni-

tivo e de modificação de conduta, mais estruturado, de apoio. Através de técnicas simples 

como reforços sociais e generalização de situações da vida real, os pacientes podem apren-
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der formas de comunicação, de resolução de problemas e de relações interpessoais.

Um princípio amplamente aceito é que os cuidadores podem se beneficiar de in-

formação, de apoio e de ajuda, assim como de um treinamento específico para o mane-

jo de situações concretas. 

Intervenções sócio-comunitárias são destinadas à vinculação do indivíduo com a 

comunidade, a identificar recursos comunitários no âmbito de interesse do paciente, 

fazer da comunidade parte do processo de recuperação e manter ou evitar a perda de 

habilidades sociais, acadêmicas e profissionais. Essas intervenções podem se desenvol-

ver na área vocacional-laboral, atividades de uso do tempo livre e atividades de intera-

ção social (Guia de esquizofrenia do Chile, 2005).

Prevenção de recaída

O vínculo com os serviços e profissionais da saúde para garantir maior aderência 

ao tratamento o que, juntamente com o apoio familiar, são os fatores preditivos de 

menor taxa de recaída.

8.8 Manejo Farmacológico

O uso de antipsicótico no tratamento de manutenção é eficaz na prevenção de 

recaídas. Em pacientes que param de tomar o antipsicótico o risco de recaída é de cinco 

vezes maior do que naqueles que continuaram o tratamento.

O tratamento de longo prazo é indicado para todos os pacientes com esquizofrenia.

O uso de antipsicótico é fortemente recomendado num período de um a dois 

anos em pacientes com primeiro episódio e de dois a cinco anos para pacientes com 

uma recaída e mais de cinco anos para pacientes com múltiplos episódios.

Deve-se monitorizar o estado clínico do paciente tanto para avaliar o progres-

so terapêutico quanto para a tolerabilidade da medicação. A aderência ao tratamento 

também deve ser verificada. 

O uso de antipsicótico no limite inferior da faixa de dose-padrão é o tratamento 

preferido para quem apresenta um primeiro episódio de esquizofrenia (ex, haloperidol 
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1-5mg ou clorpromazina 200-500mg/dia).

Uma revisão do uso de haloperidol, APG de alta potência, demonstrou eficácia no 

tratamento da esquizofrenia, tanto no curto prazo quanto no longo prazo, quando com-

parado ao placebo, mas também alta propensão de causar distúrbios de movimento.

Para reduzir o risco de efeitos colaterais extras piramidais, recomenda-se o em-

prego de doses tão baixas quanto possível. O uso de doses altas de ataque, bem como 

a elevação rápida da dosagem e o tratamento com doses supra terapêuticas, não tem 

demonstrado eficácia superior às doses terapêuticas baixas, mas tem sido associado à 

maior incidência e intensidade de efeitos adversos.

As medicações risperidona, clozapina, quetiapina, ziprasidona e olanzapina po-

derão ser prescritas conforme fluxo de dispensarão do Protocolo Clínicas e Diretrizes 

Terapêuticas para Esquizofrenia Refratária do Ministério da Saúde. Essas medicações 

são fornecidas pela Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina, segundo critérios 

de dispensação de medicações excepcionais de alto custo. (VER EM ANEXO: critérios 

de inclusão e exclusão e fluxograma)

Prognóstico com tratamento

Independente da forma de apresentação, a esquizofrenia tem uma forte tendên-

cia a recorrer: aproximadamente metade das pessoas com esquizofrenia em tratamento 

irá apresentar uma re-internação dentro de 2 anos de seguimento, embora um quarto 

não irá sofrer re-internação (Maison et al, 1996). O índice de recorrência pode ser maior 

em pessoas que vivem situações conflitantes financeiras, no emprego, e, especialmen-

te com membros da família (Vaughn & Leff, 1976; Bebbington & Kuipers, 1994). 

8.8.1 Particularidades 

8.8.1.1 A infância e adolescência

A abordagem para o tratamento de esquizofrenia em adolescentes mais velhos 

deve ser semelhante à de pacientes adultos. Os mais jovens devem ter o tratamento ini-

ciado com dose menores, determinada de forma singular, pois existem poucos dados.  
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8.8.1.2 Mulher

Psicose puerperal é uma condição menos comum que afeta de 1 a 2 em cada 1000 

mulheres. A psicose puerperal é em grande parte de natureza afetiva, embora diversos 

estudos apontem para características atípicas como estados misto, confusão e altera-

ção d'e comportamento. Em geral o início ocorre no primeiro mês de pós-parto. 

Fatores de risco:

zz Histórico de psicose puerperal (risco de futuro episódio em torno de 25 a 57%) 

(Nível 2+)

zz História prévia de doença psicótica

zz História familiar de psicose afetiva

Manejo e Tratamento

Deve-se realizar sempre investigação de história de depressão no pré-natal de 

todas as mulheres.

Fatores de risco psicossociais e biológicos de depressão e psicose puerperal de-

vem ser sistematicamente colhidos e anotados durante o pré-natal.

Psicose puerperal deve ser tratada da mesma forma que os transtornos psicó-

ticos, mas levando em consideração o uso do tratamento medicamentoso durante a 

amamentação.  

O tratamento antipsicótico de mulheres esquizofrênicas grávidas ou que este-

jam amamentando deve ponderar de um lado, os riscos dos vários medicamentos 

antipsicótico para o feto, o recém-nascido e o lactente e, de outro, os riscos de que 

os sintomas psicóticos não tratados acarretam cuidados inadequados peri e pré-natal 

(APA, 2004). 

Dois períodos de alto risco são identificáveis: o primeiro trimestre gestacional, 

com maior potencial teratogênico, e o momento do nascimento, com maior risco obs-

tétrico (APA, 2004).
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8. 8.1.3 Particularidades no idoso

A abordagem para o tratamento de pessoas idosas com esquizofrenia é seme-

lhante àquela indicada para pacientes mais jovens e envolve a combinação entre far-

macoterapia e intervenções psicossociais. No entanto, pacientes idosos tendem a ser 

mais sensíveis aos efeitos terapêuticos e tóxicos dos medicamentos antipsicóticos. As-

sim, as doses iniciais recomendadas são de 25% a 50% da dose habitual de início para 

um adulto jovem (APA 2004).

Os efeitos colaterais dos medicamentos antipsicóticos que ocorrem mais fre-

qüentemente em pacientes idosos são: sedação, hipotensão ortostática, reações anti-

colinérgicos, sintomas extra piramidal e discenesia tardia (Jeste, 2000 APA).

Especialmente em pessoas idosas a polifarmacoterapia desnecessária deve ser evitada.

Transtorno delirante

A incidência do transtorno delirante foi estimada entre um a três por 100 mil pes-

soas. Ocorre principalmente do meio para o fim da vida adulta. As mulheres desen-

volvem o transtorno mais do que os homens. Caracteriza-se pela presença de delírios 

sistematizados e não-bizarros, acompanhados de afeto apropriado ao delírio. A per-

sonalidade em geral é poupada, mas o delírio pode preocupar e dominar a vida do pa-

ciente. Alucinações auditivas e visuais se estiverem presentes, não são proeminentes. 

Depois de estabelecido, o transtorno delirante geralmente é crônico e dura a vida toda. 

No entanto, parece ter prognóstico de longo prazo melhor que o da esquizofrenia.

O tratamento quase sempre deve incluir psicoterapia e medicamento. O manejo 

medicamentoso é semelhante ao da esquizofrenia. Há poucos estudos direcionados 

para esse transtorno e algumas evidências apontam para uma resposta pequena. 

8. 9  Referências disponíveis no município (e articulações externas) 

Quando e como ser atendido na atenção primária pela ESF:

zz Como porta de entrada, a equipe de SF deve estar alerta para detectar a 

presença de alucinações, delírios e alteração de comportamento, que poderão 

refletir em prejuízo no exercício das atividades de vida diária da pessoa. Depois de 
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excluídas possíveis causas clínicas não-psíquicas, a equipe de SF deverá solicitar 

apoio à equipe do NASF ou ao CAPS, de acordo com o caso;

zz As pessoas que apresentam quadro psicótico estável, em tratamento de 

manutenção e que mantêm um bom funcionamento para as atividades da vida 

diária serão atendidas pelas equipes de ESF, levando em consideração a aderência 

ao tratamento, supervisão da medicação, a detecção da presença de efeitos 

colaterais, a percepção de retraimento, isolamento social e prejuízo da situação 

ocupacional, desde que assegurado apoio da equipe de saúde mental do NASF a 

cada 6 a 12 meses ou quando necessário;

zz Quando não for possível a avaliação em conjunto com a equipe de saúde mental 

de pessoas com manifestações psicóticas agudas ou com sofrimento intenso, 

a equipe de SF deverá instituir procedimentos terapêuticos como acolhimento 

de forma diferenciada. O tratamento deve ser instituído após discussão com a 

pessoa e seu cuidador. O apoio da equipe de saúde mental deverá ser acionado 

assim que possível; 

zz Pessoas com dificuldades de deslocamento, que necessitem de visita domiciliar 

deverão ser acompanhadas pelas equipes de SF, em conjunto com a equipe de saúde 

mental;

zz A monitorização regular de outras intercorrências clínicas também é 

essencial;

zz Cuidadores também devem receber apoio e ser orientados regularmente pela 

equipe de SF;

zz Os agentes comunitários deverão estar atentos para a detecção de crise 

psicótica aguda e absenteísmo nos serviços.

Quando e como ser atendido pela equipe de saúde mental do NASF:

zz A equipe de saúde mental do NASF deverá ser acionada sempre que uma 

pessoa apresentar, pela primeira vez, a presença de delírios e alucinações, depois 

de terem sido investigadas possíveis causas clínicas não psíquicas;

zz Pessoas que são acompanhadas pela equipe de SF e que apresentarem 
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reagudização do quadro psicótico, declínio do funcionamento e/ou dificuldade de 

aderência ao tratamento, deverão ser atendidas pela equipe de saúde mental.

zz A equipe de saúde mental acompanhará aquelas pessoas que apresentam 

prejuízo de funcionamento para as atividades da vida diária, retraimento social 

e isolamento, mas que se recusam a ir ao CAPS ou que têm dificuldade de 

deslocamento ou que, por outro motivo, desejem permanecer em atendimento 

em sua região.

Quando e como ser atendido pelo CAPS:

zz Pessoas egressas de internação psiquiátrica deverão ser encaminhadas ao 

CAPS para avaliação logo após a alta hospitalar;

zz Pessoas que apresentam alucinações, delírios e alteração de comportamento, 

com dificuldade de estabelecer relações sociais, prejuízo na realização das 

atividades de vida diária e isolamento social, quando os recursos da atenção 

primária forem esgotados;

zz Pessoas que têm prejuízo em seu funcionamento cotidiano, apesar de não 

apresentarem delírios e alucinações, e que são beneficiadas com atividades 

ocupacionais e terapêuticas em grupos e individuais, encaminhadas ou não pela 

ESF e/ou NASF;

zz Pessoas que necessitem de atendimentos em saúde mental freqüentemente 

e com histórico de internações reincidentes;

zz Quando os recursos terapêuticos das equipes de saúde da família e saúde 

NASF forem esgotados. 

Indicações de internação psiquiátrica

zz Quando a pessoa apresentar risco de suicídio, e os recursos da família, 

comunidade e equipe de saúde mental estiverem sido esgotados;

zz Quando a agressividade representar perigo para si ou para outros, esgotados 

os recursos não hospitalares;

zz Quando necessitar de constante supervisão e apoio que não pode ser oferecido 
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pela família ou rede de apoio;

zz Quando a pessoa é incapaz de cuidar-se adequadamente (recusa alimentar, 

higiene precária) e esse comportamento implica em risco para a vida, uma vez 

esgotados os recursos disponíveis na atenção básica (ESF E NASF) e CAPS, 

mesmo com o envolvimento dos familiares e profissionais.

Havendo indicação de internação, a pessoa com transtorno psicótico deve ser en-

caminhada para os hospitais psiquiátricos de referência, na conjuntura atual, o IPQ. 

Recursos como Polícia e SAMU podem ser acionados pela família e pelos serviços de 

saúde, para auxiliar no atendimento. 

Indicação de internação clínica

zz Quando os efeitos colaterais do medicamento se tornam potencialmente 

fatais: pseudoparkinsonismo grave e síndrome neuroléptica maligna.

Articulação entre os serviços

Os serviços se articularão em reuniões mensais, por distrito sanitário, envolvendo 

os CAPSs e os profissionais de saúde mental do NASF para discussão dos casos e rea-

valiação do fluxo.

Os profissionais de saúde mental do NASF, através do matriciamento, estarão em 

contato com as equipes de SF continuamente em um processo de co-responsabilização 

pelo acompanhamento da pessoa.
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FLUXOGRAMA
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ANEXO I
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ANEXO I (continuação)
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ANEXO II

Medicações Excepcionais de Alto Custo

O fornecimento dessas medicações seguirá o Protocolo Clínico e Diretrizes Tera-

pêuticas para Esquizofrenia Refratária, de acordo com as recomendações do Ministério 

da Saúde, obedecendo aos critérios de dispensaçao de medicação de alto custo da Se-

cretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina .

Iniciar o tratamento com haloperidol ou clorpromazina. Caracterizada a refratarie-

dade ou intolerância a clorpromazina ou a haloperidol e preenchidos os demais requisitos 

constantes do item, o paciente deverá ser tratado com risperidona. Na falha ou contra-

indicação ao uso de risperidona, recomenda-se utilizar clozapina. Na falha ou impossibili-

dade de uso da clozapina, recomenda-se quetiapina ou ziprasidona ou olanzapina.

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO NO PROTOCOLO DE ESQUIZOFRENIA  

REFRATÁRIA:

a) ter diagnóstico de esquizofrenia pelos critérios do CID-10;

b) ter apresentado falha terapêutica, caracterizada por diminuição inferior a 30% 

nos escores prévios da escala BPRS-A à maior dose tolerável pelo paciente de pelo me-

nos duas diferentes classes químicas de antipsicóticos, quais sejam: 

I. Clorpromazina 300 a 1000 mg/dia por 3 meses consecutivos

II. Haloperidol: 6 a 15 mg/dia por 3 meses consecutivos.

Observações:

a) na impossibilidade de adequada adesão do paciente ao uso oral dos medica-

mentos, a administração intramuscular de formulações de haloperidol decanoato em 

doses de 50 a 150 mg por mês, é recomendada para evidenciar falha terapêutica;

b) na dúvida quanto à equivalência de dose de neurolépticos, recomenda-se o uso 

do quadro de equivalência da Associação Psiquiátrica Americana;

c) constar ausência de melhora dos sintomas apesar da diminuição nos fatores 

psicosociais estressores;
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d) paciente e familiar ou responsável interessado, participativo, disponível, com 

adequado funcionamento global e com adesão ao serviço de atendimento psiquiátrico 

ambulatorial ou de internação. No caso de paciente cronicamente asilado, é requerida 

a presença de um funcionário da instituição disponível e capaz de manejar estressores 

do ambiente de forma continuada;

e) haver adequada documentação e descrição detalhada de toda a doença do paciente;

f) ter condições de boa adesão e acompanhamento continuado.

CRITÉRIOS ESPECIAIS DE INCLUSÃO

Poderão ser incluídos neste protocolo pacientes com problemas graves que ca-

racterizem intolerabilidade aos antipsicóticos típicos, como:

a) discinesia tardia;

b) distonias graves;

c) acatisia com risco de suicídio;

d) síndrome neuroléptica maligna;

e) diagnóstico de prolactinomas;

f) câncer de mama prolactino-dependente.
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9 Epilepsia

9.1 Relevância

A prevalência é variável, entre 0,4% e 1%. As faixas etárias mais acometidas são 

crianças, principalmente abaixo de 02 anos, e idosos com mais de 65 anos.

É o transtorno neurológico crônico grave mais comum, logo, tem alto custo social 

para a comunidade e a família. Quando não controlada, cursa com altas taxas de morta-

lidade (mortes por traumatismo, queimaduras, afogamento) e de morbidade (seqüelas 

de traumatismo e lesões, etc.).

9.2 Diagnóstico

Condição heterogênea caracterizada por ter, em comum, crises epiléticas que re-

correm, na ausência de condições tóxico-metabólicas ou febril. 

A classifi cação mais usada para as crises epilépticas é a proposta pela Liga Inter-

nacional contra a Epilepsia (ILAE) que se baseia na sua descrição clínica e nos achados 

eletroencefalográfi cos ictais e interictais. São classifi cadas como:

zz Crises parciais – Crises parciais são aquelas nas quais, em geral, as primeiras 

manifestações clínicas e eletroncefalográfi cas (EEG) indicam ativação de um 

sistema neuronal limitado à parte de um hemisfério cerebral. Apresentam 

atividades motoras mais ou menos coordenadas, involuntárias. Na classifi cação 

das crises epilépticas, a consciência é entendida como a capacidade de 

responsividade e percepção consciente (contato do paciente com os eventos 
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e capacidade de lembrá-los e capacidade do paciente em atender a comandos 

simples ou realizar movimentos intencionais). 

zz Crises parciais simples quando a consciência não está prejudicada 

(muitas vezes chamado de aura) 

zz Crises parciais complexas quando a consciência está prejudicada. 

zz Crises generalizadas – Manifestações clínicas e EEG indicam envolvimento 

inicial simultâneo de ambos os hemisférios. 

Como identificar

A história clínica é parte fundamental do processo diagnóstico. A anamnese fre-

qüentemente definirá se realmente se trata de epilepsia. A descrição das crises deve ser 

pormenorizada pelo paciente ou testemunha/acompanhante. Incluir na investigação: 

fatores precipitantes, aura ou aviso, área do corpo inicialmente afetada, progressão do 

evento, horário da ocorrência, duração do episódio e condições na pós-crise.

Para confirmar o diagnóstico de epilepsia, devem ter ocorrido ao menos duas cri-

ses com mais de 24 horas de intervalo e não associadas a fator desencadeante imediato, 

como, traumatismo recente, ingestão de álcool ou drogas, ou mesmo pico febril. Inves-

tiga-se a existência de enfermidades e condições capazes de produzir crises, buscando 

seqüelas de crises prévias. Devem-se procurar sinais de dano cerebral, averiguando se 

houve retardo no desenvolvimento psicossocial, baixo rendimento escolar, etc.

O diagnóstico poderá ser auxiliado por exames complementares:

zz Eletroencefalograma (EEG). 

zz Exames laboratoriais (glicemia, eletrólitos, etc.) são úteis no diagnóstico de 

infecções e distúrbios metabólicos que podem causar crises convulsivas. 

zz Exames de neuroimagem, como Tomografia Computadorizada ou Ressonância 

Nuclear Magnética de Crânio detectam calcificações presentes na cisticercose e 

alguns tumores cerebrais, além de anormalidades estruturais tais como a esclerose 

hipocampal, malformações do desenvolvimento cortical, tumores, etc.
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9.2.1 Diagnóstico Diferencial e Condições Clínicas causando os sintomas

zz Síncope – Tem como pródromos tonturas, zumbido, sensação de “cabeça 

vazia”. Geralmente ocorre quando a pessoa está em posição ortostática e 

quase sempre é provocada por um fator precipitante (psicológico como medo/

ansiedade ou fisiológico, tal como levantar, urinar). A recuperação é rápida e o 

paciente apresenta sudorese profusa, rubor ou palidez. O diagnóstico pode ser 

difícil quando a pessoa com síncope apresenta breves movimentos crônicos ou 

mioclonias de natureza não epilépticas.

zz Migrânea – Evento paroxístico que se manifesta por cefaléia pulsátil, intensa, 

podendo ser precedida de sintomas visuais, acompanhadas de sinais e sintomas 

gastrointestinais, de duração prolongada, maior que 30 minutos e de caráter familiar. 

Enxaquecas de região basilar podem ocasionar alterações do nível de consciência.

zz Pseudocrises – São ataques de caráter psicológico (crises psicogênicas), 

geralmente mais prolongados que as crises epilépticas. A pessoa resiste ao exame 

(por exemplo, é comum que não deixe abrir os olhos), e quase nunca apresenta 

incontinência. Não obtém resposta adequada ao tratamento com drogas 

antiepilépticas. Importante pela alta prevalência.

zz Transtornos metabólicos – A hiperglicemia pode dar origem à confusão, 

podendo o paciente chegar a perder a consciência e apresentar convulsões. 

A história do paciente permite fazer o diagnóstico diferencial. Na ausência de 

dados, a determinação da glicemia revelará níveis abaixo do normal.

zz Parasonias – Movimentos paroxísticos durante o sono.

zz Ataques de pânico – Pode ser confundido com crises de epilepsia do lobo temporal. 

Normalmente o diagnóstico diferencial pode ser feito pela história clínica.

zz Hiperventilação – As crises normalmente acontecem durante períodos de 

estresse. A hiperventilação provoca uma sensação de tontura e, algumas vezes, 

até alteração do nível de consciência. O paciente também se queixa de dor 

torácica, dispnéia, visão turva, parestesias, câimbras e fadiga.

zz Cardiopatias 
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 9.3 Tratamento

9.3.1 Manejo Psicossocial

zz Orientações diretivas - Os objetivos do tratamento e a necessidade de sua 

continuidade, mesmo na ausência das crises, devem ser esclarecidos, enfatizando-

se a tomada regular da medicação devido aos riscos da suspensão brusca da 

medicação. Fatores desencadeantes como ingestão de álcool, privação de sono, luzes 

intermitentes e menstruação, devem ser levados em conta e, se possível, evitados.

zz Diário de crises - Extremamente útil na avaliação e seguimento do caso, 

devendo conter os fatores desencadeantes, características da crise, medicação e 

dosagem em uso na ocasião.

zz Intervenções psicológicas – Apesar dos efeitos na freqüência das crises não ter 

sido comprovado, as intervenções psicológicas podem ser usadas em conjunto 

com o tratamento com drogas antiepilépticas, nos casos em que o controle das 

crises for considerado inadequado, independente da melhor escolha da terapia 

medicamentosa. Este recurso não é uma alternativa ao tratamento farmacológico, 

mas pode ser associado com uma melhora na qualidade de vida de alguns 

indivíduos. Os princípios gerais do manejo psicológico de pacientes e familiares são 

prover informação, propor estilo de vida saudável, promover o desenvolvimento 

de habilidades de convívio com a doença e seu tratamento, ajudar na elaboração 

da doença e prevenção de atitudes desadaptativas, combater o medo, a restrição 

excessiva e o estigma, construir estratégias para melhorar a memória e a auto-

estima, combater o isolamento e estimular a iniciativa e a autonomia.

9.3.2 Manejo Psicossocial

Antes do início do tratamento medicamentoso, o diagnóstico deve estar firme-

mente estabelecido.

Procurar indicar o tratamento apenas após a ocorrência de ao menos duas crises.

O tratamento medicamentoso deve ser considerado e discutido depois de uma 

crise única quando:
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zz o indivíduo tem um déficit neurológico;

zz o EEG mostra atividade epiléptica evidente;

zz o indivíduo e/ou seus cuidadores consideram inaceitável o risco de ter uma 

nova crise;

zz exames de neuroimagem demonstram uma anormalidade estrutural. 

Discutir a decisão com o paciente, devendo ser levado em conta tanto os aspec-

tos médicos quanto sociais

A importância da adesão deve ser reforçada, visto que a interrupção brusca pode 

precipitar uma crise convulsiva.

Selecionar a droga antiepiléptica inicial individualmente, levando em conta o tipo 

de crise. Também deve ser levado em consideração fatores como: efeitos adversos, es-

pecialmente para alguns grupos de pacientes como crianças, mulheres em idade repro-

dutiva, gestantes e idosos; tolerabilidade individual e facilidade de administração.

Iniciar o tratamento com apenas uma medicação antiepiléptica, em dose mí-

nima eficaz. 

As doses das medicações devem ser aumentadas gradualmente até obter o con-

trole das crises ou sintomas tóxicos.

Se o tratamento inicial for mal sucedido, apesar da dose máxima tolerada de uma 

droga antiepilépticas de primeira linha, reconsiderar o diagnóstico, aderência ao tra-

tamento e problemas de natureza farmacocinética. Após essas verificações, pode ser 

tentada uma segunda droga em monoterapia. A troca deve ser feita com cautela. Ao 

iniciar uma segunda droga antiepiléptica, aumentar até a dose mínima de manutenção 

e, em seguida, retirar a primeira medicação. 

Se as crises continuarem, apesar da dose máxima tolerada da segunda droga antie-

piléptica de primeira linha, introduzir uma combinação de duas drogas de primeira linha.

Se não houver beneficio adicional com terapia dupla, continuar com a droga an-

tiepiléptica mais eficaz e/ou menos tóxica, e introduzir tratamento adicional com uma 

medicação de segunda linha. Considerar a retirada da primeira droga antiepiléptica 
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caso haja sucesso na conduta. Alguns poucos pacientes parecem obter benefício adi-

cional com a associação de mais de duas drogas.

O tratamento deve ser revisto em intervalos regulares para garantir que os indi-

víduos não fiquem por longos períodos em um tratamento ineficaz ou com baixa tole-

rância. A revisão deve incluir questionamento sobre efeitos colaterais e uma discussão 

sobre a proposta do tratamento, incentivando melhor aderência à medicação. 

Com pacientes em remissão, continuar o tratamento com drogas antiepilépticas 

por pelo menos 2 anos. 

Fase inicial

Crises parciais:

Primeira escolha:

zz Carbamazepina: 100-200mg, à noite, durante uma semana, aumentando a 

dose em 100-200mg por semana.

zz Fenitoína: 100 mg, à noite, aumentando 50- 100 mg por semana.

zz O ácido valpróico tem demonstrado eficácia comparável à da carbamazepina 

e da Fenitoína para o controle das crises parciais: 250-500 mg por dia, aumentando 

250 mg por semana. 

Segunda escolha: 

zz Fenobarbital: 50 mg, à noite, aumentando 50 mg por semana.

zz Clobazam: 10mg, muito usado como coadjuvante.

Crises convulsivas generalizadas, de ausências e crises tônico-clonicas generalizada:

Primeira escolha:

zz Carbamazepina: 100-200mg, à noite, durante uma semana, aumentando a 

dose em 100-200mg por semana.

zz Fenitoína: 100 mg, à noite, aumentando 50- 100 mg por semana.

zz Ácido valpróico: 250-500 mg por dia, aumentando 250 mg por semana.

Segunda escolha:
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zz Fenobarbital: 50 mg, à noite, aumentando 50 mg por semana.

Fase de manutenção

zz Carbamazepina: 600-1200 mg em 2-3 tomadas

zz Fenitoína: 200-400 mg por dia

zz Fenobarbital: 100-200 mg, à noite

zz Ácido Valpróico: 500-2000 mg por dia em 2-3 tomadas por dia.

zz Clobazam: 20mg-60mg por dia

Epilepsia Refratária

A Lamotrigina, Vigabatrina, Gabapentina e Topiramato poderão ser prescritas 

conforme o Protocolo Clínicas e Diretrizes Terapêuticas para Epilepsia Refratária, do 

Ministério da Saúde. Essas medicações são fornecidas pela Secretaria de Saúde do Es-

tado de Santa Catarina, segundo critérios de dispensarão de medicações excepcionais 

de alto custo. Ao final deste capítulo, encontram-se critérios de inclusão/exclusão e flu-

xograma (ANEXO I).
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9.4 Abordagem nas crises

A maioria das crises cessa espontaneamente e não se repetem imediatamente, não 

sendo necessário, portanto, instituir um tratamento medicamentoso de emergência.

Apenas devem ser tomadas medidas para evitar que o paciente se machuque, 

facilitando a respiração mediante o afrouxamento de suas vestes e virando-o de lado 

para impedir que aspire conteúdo gástrico.

Todas as crises devem ser anotadas em um diário de crises, devendo conter os 

fatores desencadeantes, se o início foi parcial ou generalizado, se evoluiu para genera-

lização secundária ou não, e medicação e dosagem em uso na ocasião.

Situações de emergência e abordagem

O Estado de Mal Epiléptico é uma emergência, com risco de dano cerebral per-

manente e morte. Apesar de ser definida como mais de 30 minutos de crise ininterrupta 

ou subentrante, devido à implicação prognóstica em se instituir tratamento precoce, 

quando a crise convulsiva se prolonga por mais de cinco minutos ou ocorrem três ou 

mais crises em uma hora, o indivíduo deve receber cuidado e tratamento em um serviço 

de saúde que preste atendimento de urgência. 

zz A função respiratória e cardíaca do indivíduo precisa ser monitorada e deve 

ser viabilizado acesso intravenoso em uma veia de grande calibre. 

zz Administrar diazepam 10 a 20 mg, podendo chegar a 30 mg, por via endovenosa, 

com atenção a ocorrência de depressão respiratória. 

zz Nos casos em que as crises continuarem, devem-se administrar Fenilhidantoína, 

100 a 200 mg em 200ml de solução fisiológica 0,9%, lentamente (2 horas) por via 

endovenosa, controlando a atividade cardíaca.
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9.5 Particularidades 

9.5.1 Infância e Adolescência

As necessidades físicas, psicológicas e sociais dos jovens com epilepsia devem ser 

sempre consideradas pelos profissionais de saúde. Atenção especial deve ser dada aos 

relacionamentos interpessoais com a família, amigos e na escola.

Convulsão febril

São as crises que apresentam em associação com febre na ausência de infecção 

intracraniana ou de outra causa evidente de epilepsia. É necessário descartar o diag-

nóstico de meningite ou encefalite mediante o exame clinico e, se necessário, punção 

lombar em ambiente hospitalar. Convulsão febril não significa epilepsia. Nas crianças 

que apresentarem episódios recorrentes, pode-se fazer uso de diazepam ou clobazam 

intermitente no período em que a criança apresenta quadro febril. Existe fator de risco 

para o desenvolvimento de epilepsia residual se:

zz A crise ocorre antes dos 18 meses

zz É acompanhada de déficit neurológico

zz Tem duração maior que 20 minutos 

9.5.2 Mulher

Contracepção 

As drogas antiepilépticas aumentam a metabolização dos anticoncepcionais 

orais, podendo torná-los ineficazes. Portanto, os riscos e os benefícios de diferentes 

métodos contraceptivos devem ser discutidos com as mulheres em idade fértil. As mu-

lheres que optarem pelo anticoncepcional oral como método contraceptivo deve fazer 

uso de medicações que contenham no mínimo 50 mcg de estrogênio. Se ocorrer san-

gramento, a dose de estrogênio deve ser aumentada para 75 microgramas ou para 100 

microgramas por dia. Deve ser recomendado o uso adicional de métodos contracepti-

vos de barreira.
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Gravidez 

Se a paciente deseja engravidar, antes da concepção deve se iniciar uso de Ácido 

Fólico 5 mg/dia. Tentar deixá-la em monoterapia, com a menor dose possível, mas ten-

tando garantir o melhor controle das crises. Confirmada a gestação, deve seguir rigo-

rosamente o acompanhamento pré-natal. O risco de malformação fetal, nas mulheres 

que usam drogas antiepilépticas, é de cerca de 3-10% (na população geral é de 2-3%), 

mais freqüentemente ocorrendo lábio leporino, fenda palatina e outras anormalidades 

craniofaciais, malformações cardíacas e defeitos do tubo neural.

Amamentação 

Geralmente é segura para as mulheres com epilepsia e deve ser incentivada. Ape-

sar da passagem das drogas antiepilépticas através do leite materno, a amamentação 

deve ser encorajada pelos inúmeros benefícios relacionados.

9.5.3 Idoso

As recomendações na escolha do tratamento e a importância da monitorizarão 

regular da eficácia e tolerabilidade são as mesmas da população geral.

9.6 Prognóstico com tratamento

O prognóstico para o controle das crises é muito bom: 70% a 80% das pessoas 

que manifestam epilepsia irão ficar livres do problema e 50% destas não vão necessitar 

tomar medicação. 

Cerca de 20 a 30% dos pacientes evoluirão para epilepsia crônica e em tais casos, 

o tratamento torna-se mais difícil. 

Apenas uma minoria dos pacientes com epilepsia grave irá apresentar deteriora-

ção física e intelectual. Poucos pacientes (5%) com epilepsia são intratáveis. 

Após dois anos de remissão das crises, o prescrito pode levantar a possibilidade 

de suspender o tratamento medicamentoso. 

A decisão para continuar ou retirar a medicação deve ser tomada pelo profissio-
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nal que acompanha o caso, em conjunto com o indivíduo e seus acompanhantes, após 

discussão sobre os riscos e os benefícios da retirada.

Deve haver compreensão do risco de retorno das crises e levar em conta o tipo de 

epilepsia, o prognóstico e o estilo de vida do individuo portador de epilepsia. 

9.7 Transtornos Mentais Associados à Epilepsia

A prevalência de indivíduos portadores de epilepsia em unidades de atendimento 

psiquiátrico é nove vezes maior que a da população geral, o que aponta o alto índice de 

comorbidade entre epilepsia e doença mental. 

Os transtornos mentais associados à epilepsia são divididos em:

Transtornos periictais - Aqueles que surgem em proximidade temporal à ocor-

rência das crises epilépticas ou mudanças súbitas na freqüência das mesmas. São sub-

divididos em periictais, pós-ictais, parasitais e alternantes. 

zz Presença de relação temporal estreita com crises.

zz Em regra, início abrupto, curta duração (horas a dias) e remissão completa.

zz Alteração da consciência é comum, porém não obrigatória.

zz Presença de anormalidades no EEG (com exceções).

Transtornos mentais interceptais - Não se observa relação temporal com as cri-

ses epilépticas, elas estão presentes entre as crises ou mesmo na ausência delas. Cons-

ciência em geral preservada, com possíveis exceções.

Os transtornos mentais mais comuns associados à epilepsia são: 

zz Disfóricos

zz Depressão ictal, pós-ictal e interictal 

zz Estado de mal de ausência e parciais complexos

zz Delirium pós-ictal

zz Psicose pós-ictal e interictal
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zz Transtornos alternantes - fenômeno clínico da melhora das crises epilépticas 

associada ao surgimento de quadro psicótico.

zz Agressividade

zz Transtornos de personalidade

9.7.1 Tratamento dos transtornos mentais associados à epilepsia

Medidas não farmacológicas

O diagnóstico precoce dos fatores de risco possibilita a instauração de medidas 

de prevenção e reabilitação.

Programas educativos ao público e aos profissionais de saúde favorecem a redu-

ção do impacto psicossocial associado à epilepsia e facilitam o reconhecimento preco-

ce dos indivíduos sob risco de transtornos mentais.

Programas psicopedagógicos para grupos de pacientes e familiares, grupos de 

auto-ajuda e intervenções psicoterapias básicas proporcionam aporte de informação; 

auxílio na elaboração e aceitação da doença; combate ao estigma, medo, restrição ex-

cessiva, baixa auto-estima e desesperança.

Tratamento medicamentoso 

Quando possível, a politerapia deve ser evitada. 

Devem ser observados os efeitos colaterais neuropsiquiátricos das drogas antie-

pilépticas (DAE). 

Atenção especial deve ser dada para a intoxicação pelas drogas antiepilépticas. 

O perfil psicofarmacológico de algumas medicações usadas na epilepsia deve ser 

aproveitado nos transtornos mentais, como os estabilizadores de humor e ansiolíticos.

A diferenciação entre transtorno mental parietal e interictal é fundamental na de-

finição da conduta terapêutica.

Transtornos periictais - conduta medicamentosa voltada para o melhor controle 

das crises epilépticas, com exceção dos casos de transtorno alternante.
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Transtornos mentais interictais - tratamento semelhante ao das mesmas sín-

dromes em pacientes não portadores de epilepsia, levando-se em conta os fatores en-

volvidos nas particularidades da epilepsia e do seu tratamento. 

Estratégia de tratamento dos transtornos mentais associados à epilepsia

Legenda: TM = transtorno mental   *Marchetti e Galucci, 2007

DAE = droga antiepilépticas

Apesar dos princípios básicos do tratamento psicofarmacológico nos pacientes 

com epilepsia serem semelhantes aos preconizados nos pacientes sem epilepsia, algu-

mas particularidades devem ser observadas:

Interferência no limiar epileptogênico:

zz O lítio diminui o limiar convulsivo.
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zz Os antipsicóticos também diminuem o limiar epileptogênico (fenotiazinas 

mais que butirofenonas e antipsicótico atípicos). Portanto, entre os antipsicóticos 

disponíveis na Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, a primeira escolha 

de uso é o Haloperidol, sendo a Clorpromazina considerada de alto risco.

zz Os benzodiazepínicos aumentam o limiar convulsivo.

zz Os antidepressivos geralmente diminuem o limiar convulsivo, tricíclicos mais 

que os ISRS, devendo então ser considerado a Fluoxetina como preferência no 

tratamento nos quadros de depressão interictal. 

Interações medicamentosas:

Interações farmacológicas entre as drogas antiepilépticas e os psicofármacos po-

dem diminuir a eficácia por redução dos níveis séricos ou provocar toxicidade por ele-

vação dos níveis séricos ou deslocamento protéico. Os psicofármacos, portanto, devem 

ser introduzidos lentamente e usados na menor dose eficaz possível.

Deterioração do comportamento em seguida a introdução de psicofármacos 

pode significar intoxicação por DAE. 

Principais interações medicamentosas:

zz Carbamazepina, Fenitoina e barbitúrícos diminuem os níveis séricos dos 

psicofármacos por indução enzimática; 

zz Valproato de sódio eleva os níveis séricos dos psicofármacos por inibição 

enzimática não competitiva, podendo também apresentar interações por 

deslocamento protéico; 

zz Antidepressivos tricíclicos apresentam efeitos inconsistentes sobre DAE, com 

potencial elevação dos níveis séricos das DAE; 

zz Inibidores seletivos da recaptação de serotonina apresentam potencial para 

elevação dos níveis séricos das DAE (particularmente a fluoxetina); 

zz Fenotiazínicos também podem provocar a elevação dos níveis séricos de 

Fenitoína e de valproato de sódio. 
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ANEXO I

MEDICAÇÕES EXCEPCIONAIS DE ALTO CUSTO

A Lamotrigina, Vigabatrina, Gabapentina e Topiramato poderão ser prescritas 

conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Epilepsia Refratária, do Mi-

nistério da Saúde. Essas medicações são fornecidas pela Secretaria de Saúde do Estado 

de Santa Catarina, segundo critérios de dispensação de medicação de alto custo.

Critérios de inclusão

1- Clínicos:

Deverão ser incluídos os pacientes com diagnóstico estabelecido de epilepsia e 

de síndrome epiléptica, segundo a Classificação Internacional das Síndromes Epilépti-

cas, que apresentem:

a) refratariedade no controle das crises após o uso de pelo menos dois esque-

mas terapêuticos em monoterapia com droga convencional de primeira linha em doses 

subtóxicas e/ou um esquema de politerapia com drogas de efeito sinérgico em doses 

subtóxicas, por pelo menos 3 meses em cada tratamento;

b) mulheres que planejam engravidar;

Obs.: Nenhuma das drogas seria totalmente segura neste grupo. Não há relatos 

de efeitos teratogênicos com o uso de lamotrigina durante a gestação, no entanto só 

se comprovou que o valproato e a carbamazepina aumentavam a incidência de espina 

bífida duas décadas após sua introdução.

c) mulheres em idade fértil portadora de epilepsia generalizada idiopática ou sin-

tomática;

d) pacientes que apresentem intolerância definida ou efeitos cognitivos negativos 

(documentados através de testagem psicométrica) com o uso de drogas convencionais.

2. Exames Subsidiários Exigidos

zz Eletroencefalografia em vigília e sono

zz Exame de imagem (RNM)

zz Diário de registro de crises

Critérios de exclusão

Serão excluídos pacientes que preencherem qualquer um dos seguintes critérios:

a) diagnóstico duvidoso de epilepsia ou suspeita de pseudocieses;

b) com má adesão ao tratamento;

c) gestação – para os medicamentos topiramato e vigabatrina.
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* Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (MS, 2004)
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10 Quadros Alimentares

10.1 Contextualização e relevância do tema

Os transtornos alimentares (T.A.) afetam particularmente adolescentes e adultos 

jovens do sexo feminino, levando a marcantes prejuízos psicológicos, sociais e aumen-

to de morbidade e mortalidade. 

A cultura narcísica e mercadológica, a supervaloração da aparência, a perda do 

ritual simbólico da alimentação, a popularização das dietas favorecem o aumento da 

incidência de T.A. 

Serão discutidos nesta diretriz a Anorexia Nervosa (AN), a Bulimia Nervosa 

(BN) e os Transtornos Alimentares Não Especifi cados ou Sem Outra Especifi cação 

(TASOE), dentre eles os Transtornos da Compulsão Alimentar Periódica (TCAP). 

A média de prevalência da AN em mulheres jovens no Oeste Europeu e nos Esta-

dos Unidos (mulheres ocidentais) é de 0.3%, a média de prevalência da BN é de 1% e é 

de 2 a 5% para os TASOE (aplicando os critérios do DSM-IV). O TCAP apresenta preva-

lência 2% a 3% da população geral; 5 a 10 % entre os obesos, 30% entre os sujeitos que 

fazem tratamento para emagrecer e 50% entre os candidatos à cirurgia bariátrica. É 

mais prevalente entre as mulheres. 

A anorexia e a bulimia nervosa são psicopatologias difíceis de serem abordadas. 

Isto ocorre pela complexidade da etiologia e do quadro. Fatores biológicos, familiares, 

socioculturais e psicológicos interagem para a instalação e manutenção destes qua-

dros, exigindo equipe especializada, multi e interdisciplinar para o tratamento. 
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Embora a patogenia dos transtornos alimentares seja pouco compreendida, é re-

conhecido que estes distúrbios frequentemente são acompanhados por outros trans-

tornos psiquiátricos. 

As co-morbidades prevalentes nos transtornos alimentares seriam: depressão, 

TOC, e transtornos de personalidade. A gravidade dessas co-morbidades é bastante 

acentuada pela má-nutrição e pelos comportamentos alimentares patológicos, mas 

em alguns casos elas precedem à perda de peso ou alimentação irregular e persistem 

após o paciente se recuperar do transtorno alimentar. 

10.2 Diagnóstico

Os transtornos alimentares constituem uma série de alterações relacionadas ao 

comportamento alimentar inadequado e incompatível com a saúde física e psíquica, 

estabelecendo quadros clínicos com sintomatologia específica, grave e complexa. 

Embora classificados separadamente, a AN e a BN acham-se intimamente rela-

cionados por apresentarem psicopatologia comum: uma idéia prevalente envolvendo a 

preocupação excessiva com o peso e a forma corporal (medo de engordar), que leva as 

pacientes a se engajarem em dietas extremamente restritivas ou a utilizarem métodos 

inapropriados para alcançarem o corpo idealizado. Tais pacientes costumam julgar a si 

mesmas baseando-se quase que exclusivamente em sua aparência física, com a qual se 

mostram sempre insatisfeitas.

10.2.1 Anorexia Nervosa

A anorexia nervosa caracteriza-se por perda de peso intensa e intencional a ex-

pensas de dietas extremamente rígidas com uma busca desenfreada pela magreza, 

uma distorção grosseira da imagem corporal e alterações do ciclo menstrual. 

          A seguir, apresentamos um quadro (Quadro1) com os critérios diagnósticos 

segundo o DSM-IV (APA-1994) e CID-10 F50.0 (OMS-1993). 
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10.2.2 Bulimia Nervosa

A bulimia nervosa caracteriza-se por grande ingestão de alimentos com sensação 

de perda de controle, os chamados episódios bulímicos. As preocupações excessivas 

com o peso e a imagem corporal levam o paciente a métodos compensatórios inade-

quados para o controle de peso como vômitos auto-induzidos, uso de medicamentos 

(diuréticos, inibidores de apetite, laxantes), dietas e exercícios físicos. 

 A seguir, apresentaremos o Quadro 2 com os critérios diagnósticos segundo o 

DSM-IV (APA, 1994) e CID-10 F50.2 (OMS, 1993)2(D). 
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10.2.3 Transtornos Alimentares Sem Outra Especificação – TASOE

Dentre os TASOE, ressaltam-se os quadros atípicos (parciais) de AN (CID-10 F50.1) 

e BN (CID-10 F50.3), e o transtorno de compulsão alimentar periódica (TCAP) ou binge 

eating disorder (BED). Os quadros atípicos representam manifestações mais leves ou 

incompletas, muito mais freqüentes que as síndromes completas (5:1) e com risco de 

evoluírem para as mesmas. Sua correlação, tanto com essas quanto com a preocupa-

ção cultural “normal” com peso e forma, é objeto de discussão dentro da concepção de 

possível existência de um “continuum” de preocupação com o peso, no qual as síndro-

mes parciais estariam no meio caminho deste espectro. Ainda entre os TASOE, as clas-

sificações citam os quadros de ruminação e pica, mais comuns na infância, a hiperfagia 

reativa e algumas alterações do comportamento alimentar sem critérios específicos 

que parecem melhor representar sintomas do que síndromes propriamente ditas (ex. 

vômitos psicogênicos CID-10 F50.5).
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A Tabela 2 a seguir apresenta os critérios diagnósticos segundo o DSM-IV e CID-10.

         

10.3 Tratamento

10.3.1 Metas

10.3.1.1 Anorexia Nervosa

A principal meta do tratamento da AN é o ganho de peso até o índice de massa 

corporal (IMC) acima de 19. Caso haja comorbidade psiquiátrica, é necessária a aborda-

gem psicofarmacológica.

10.3.1.2 Bulimia Nervosa

A meta principal do tratamento da BN é a regularização do padrão alimentar com 

suspensão de práticas purgativas e restritivas. Para a maioria de pacientes com BN, um 

tratamento não-farmacológico é considerado o primeiro passo. Se o tratamento com 

abordagem psicoterápica não estiver evoluindo como o esperado, medicamentos anti-

depressivos (principalmente ISRS) estão indicados. 
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10.3.1.3 Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica 

Os pacientes com TCAP são grupos de risco para ganho de peso e, à medida que o 

quadro evolui, atingem patamares de sobrepeso ou de obesidade. Os objetivos do tra-

tamento do TCAP devem incluir a redução dos episódios bulímicos, diminuição do peso 

corporal para pacientes obesos e melhora da psicopatologia associada (sintomas depres-

sivos e ansiosos), preferencialmente com associação de psicofármacos (antidepressivos, 

devido à incidência de mais de 50% de depressão co-mórbida) e de psicoterapia. 

10.3.2 Manejo Psicossocial

10.3.2.1 Anorexia Nervosa

A maioria das pessoas com AN deveria ser manejada em nível ambulatorial com 

tratamento psicológico e monitorização física.

Intervenções psicológicas podem ser utilizadas na AN (vide referências), além de 

intervenções familiares focadas explicitamente nos transtornos alimentares. A duração 

do tratamento deveria ser de no mínimo seis meses (primeiro tratamento) ou 12 meses 

(pacientes pós-alta hospitalar).

As metas do tratamento psicológico deveria ser a redução de riscos, encoraja-

mento ao ganho de peso e ao comer saudável, redução de outros sintomas relaciona-

dos ao transtorno alimentar e facilitar a recuperação física e psicológica. 

Aconselhamento dietético feito isoladamente teve uma taxa de 100% de não 

adesão, quando comparado às outras formas de intervenção psicoterápica. 

10.3.2.2 Bulimia Nervosa

Como possível primeiro passo, os pacientes deveriam ser encorajados a usar um 

programa de auto-ajuda baseado em evidências, um ensaio com medicação antidepres-

siva é uma alternativa ou como tratamento adicional. Esses programas de auto-ajuda 

mostraram ser mais efetivos que lista de espera e tão efetivos quanto às abordagens 

individuais, mas ainda não está esclarecida sua eficácia comparada aos antidepressivos 

e medicações redutoras de apetite; 
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Existem intervenções psicoterapêuticas comprovadas no tratamento da BN, (vide 

referencias). Os pacientes deveriam ser informados que os tratamentos psicológicos 

para BN têm efeito limitado no peso corporal. 

10.3.2.3 Binge Eating Disorder (BED) ou TCAP 

Existem intervenções psicoterapêuticas comprovadas no tratamento da BED (vide 

referências). Como possível primeiro passo, os pacientes deveriam ser encorajados a usar 

um programa de auto-ajuda baseado em evidencias. Os pacientes deveriam ser informa-

dos que os tratamentos psicológicos para BED têm efeito limitado no peso corporal. 

10.3.3 Manejo farmacológico

10.3.3.1 Anorexia Nervosa

O uso de medicamentos na síndrome anoréxica baseia-se em três pontos prin-

cipais: as distorções do pensamento associados aos transtornos da imagem corporal 

(que alguns autores consideram como uma forma de psicose), os sintomas depressivos 

associados e as alterações do apetite.

A anorexia nervosa ainda não possui um tratamento farmacológico considerado 

eficaz para melhora da psicopatologia do transtorno (sintomas nucleares da AN), prin-

cipalmente na fase aguda (pacientes internados). Entretanto, a ação favorável contra 

placebo, em alguns estudos de antidepressivos (Fluoxetina 20-60mg/dia e Amitriptili-

na 175mg/dia) na prevenção de recaídas após, pelo menos parcial restabelecimento do 

peso (com melhora no ganho de peso, no humor disfórico e nos pensamentos obsessivos 

residuais) e, de alguns antipsicóticos no ganho de peso (melhora na ansiedade e na recusa 

alimentar) para casos refratários, pode sinalizar como deverão ser pesquisas futuras. 

10.3.3.2 Bulimia Nervosa e TCAP:

O uso de antidepressivos, tricíclicos como a Imipramina (à exceção da Amitriptili-

na) e principalmente os ISRS (Fluoxetina 60mg/dia como primeira opção e Sertralina 

200mg/dia em situações onde a fluoxetina estaria contra-indicada ou por ter sido inefi-

caz), mostra-se eficaz na bulimia nervosa (redução de mais de 50% nos episódios bulí-
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micos e compulsões alimentares) e parcialmente no TCAP (alta incidência de depressão 

maior comórbida: 51%). Um ensaio de oito semanas é o tempo apropriado para se obter 

uma melhora clínica relevante. Se após esse período não houver resposta significante, 

uma alternativa terapêutica deve ser tentada, como a instituição das abordagens não 

farmacológicas já descritas acima ou se as mesmas já foram aplicadas, pode-se pensar 

no uso de medicações coadjuvantes não disponíveis na rede pública municipal, descri-

tas na bibliografia em anexo. 

Critérios para estabelecimento de níveis de cuidado em transtornos alimentares. 

Ver tabela abaixo: 

10.3.4 Particularidades na infância e adolescência

Os membros da família que abordam diretamente os transtornos alimentares, 

incluindo os irmãos, deveriam ser normalmente incluídos no tratamento de crianças e 
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adolescentes com transtornos alimentares. Intervenções incluem compartilhamento de 

informações, aconselhamento no manejo comportamental e facilitar a comunicação. 

10.3.5 Fluxo de atenção

10.3.5.1 Atenção primária

A equipe de Saúde da Família atua em proximidade com a família e comunidade, de-

senvolvendo ações de promoção à saúde mental bem como de prevenção. Também presta 

assistência à pessoa como um todo, dentro do contexto familiar, sendo responsável pelo re-

conhecimento de problemas, bem como dos transtornos alimentares, dando-lhes o devido 

atendimento e quando necessário, o encaminhamento para serviço especializado. 

    

10.3.5.2 Atenção especializada

10.3.5.2.1 Anorexia nervosa

O tratamento especializado da Anorexia Nervosa deve ser realizado por equipe 

multiprofissional e interdisciplinar que acesse e trate riscos físicos, psicológicos e psi-

quiátricos devendo incluir: 

zz Monitoramento de riscos físicos através de exames regulares de acordo com a 

necessidade (além dos exames citados, incluir ecocardiograma e densitometria óssea); 

zz Monitoramento do peso; espera-se um ganho de ½ kg de peso corporal por 

semana com monitoramento do estado físico; 

zz Acompanhamento psicológico individual e em grupo focado num primeiro 

momento no comportamento alimentar e atitudes referentes ao peso e à forma; 

crenças com relação à expectativa de ganho de peso;

zz Acompanhamento psiquiátrico; 

zz Acompanhamento nutricional; 

zz Intervenções familiares: psicoeducação, manejo, psicoterapia, esclarecimentos de 

riscos, compartilhamento de decisões quanto ao tipo e necessidade de tratamento.
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10.3.5.2.2 Bulimia Nervosa 

Deve ser realizado por equipe multiprofissional especializada e interdisciplinar 

que acesse e trate riscos físicos, psicológicos e psiquiátricos devendo incluir: 

zz Monitoramento de riscos físicos através de exames regulares de acordo com 

a necessidade; 

zz Acompanhamento psicológico individual e em grupo focado no 

comportamento alimentar e atitudes referentes ao peso e à forma; crenças com 

relação à expectativa de ganho de peso estão indicadas por um período de 4 a 5 

meses uma vez por semana; 

zz Acompanhamento psiquiátrico; 

zz Acompanhamento nutricional; 

zz Intervenções familiares: psicoeducação, manejo, psicoterapia e 

esclarecimentos de riscos, compartilhamento de decisões quanto ao tipo e 

necessidade de tratamento;

zz A maioria dos casos pode ser tratado ambulatorialmente, devendo-se estar 

atento aos riscos de suicídio e de auto-mutilação. 

10.3.5.2.3 Internação

Encaminhar casos de TA para internação em local especializado quando: 

zz Houver risco de suicídio ou de auto-mutilação; 

zz Apresentem comprometimento físico importante e risco de vida;

zz Houver pouco suporte familiar; 

Os profissionais envolvidos devem estar atentos àquelas pacientes que tenham 

pobre controle de impulsos e/ou em uso de substâncias psicoativas. 

          Após a internação o tratamento psicológico e monitoramento de riscos de-

vem durar no mínimo doze meses. 
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10.3.6 Fluxograma

Fluxograma
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11 Álcool e Outras Drogas

11.1 Relevância e Epidemiologia

  Segundo o levantamento domiciliar sobre uso de drogas psicotrópicas feito em 

2001 pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID) nas 

107 maiores cidades brasileiras, o uso na vida no Brasil para qualquer droga (exceto ta-

baco e álcool) foi de 19,4% (ver tabela abaixo). As maiores porcentagens de dependen-

tes de tabaco apareceram na Região Sul (12,8%). A Região Sul também foi a campeã 

em porcentagens de uso na vida (8,4%) e teve a maior prevalência de dependentes de 

maconha, com 1,6%. A prevalência de uso na vida de cocaína foi de 2,3%. A Região Sul 

foi aquela onde se verifi caram as maiores porcentagens (3,6%). O uso na vida de me-

dicamentos sem prescrição médica teve um fato em comum: mais mulheres usaram 

do que os homens, para qualquer das faixas etárias estudadas. Para o Brasil como um 

todo, cerca de 4% dos entrevistados foram tratados pelo uso de álcool e/ou de drogas.
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As complicações clínicas e sociais causadas pelo consumo de tais substâncias são 

hoje bem conhecidas e consideradas um problema de saúde pública. Os médicos têm 

facilidade para identificar e abordar tais complicações, no entanto, o uso nocivo e a de-

pendência de substâncias psicoativas são pouco diagnosticadas. Entretanto, as inova-

ções diagnósticas introduzidas nas últimas décadas, as investigações acerca da história 

natural da doença, bem como as novas técnicas terapêuticas (especialmente as inter-

venções breves) tornaram a dependência de substâncias psicoativas um assunto menos 

complexo e passível de ser conduzido por um espectro maior de profissionais.

Uma vez que boa parte dos dependentes químicos, entra em contato com o sis-

tema de saúde, devido a complicações decorrentes do seu consumo através do médico 

generalista, atualizar os profissionais de saúde acerca das inovações conceituais da de-

pendência química e as novas abordagens baseadas em evidências para estes indivídu-

os é fundamental para o estabelecimento do diagnóstico precoce e a motivação destes 

indivíduos a buscar ajuda especializada. 

11.2 Como abordar e avaliar

Uma boa avaliação inicial é essencial para a continuidade do tratamento. Não 

apenas pode ser decisiva para o engajamento do paciente, como pode desencadear o 

processo de mudança muito antes da sua conclusão e tem por objetivo : 

zz Coletar dados do indivíduo para o planejamento de seu cuidado;

zz Investigar queixas ou alterações do estado de saúde do indivíduo;

zz Investigar sua condição social e econômica.

A entrevista inicial deve ser diretiva, mas sem deixar de ser acolhedora, empá-

tica, clara, simples, breve e flexível. O foco deve estar centrado no indivíduo e no uso 

de substâncias. Intervenções desse tipo auxiliam a motivação do paciente e melhoram 

o planejamento do tratamento. Devem-se evitar confrontos e só estimular mudanças 

compatíveis com o estado motivacional do paciente, utilizando o bom senso. 

A avaliação inicial começa por uma anamnese clínica geral. Em seguida, uma anamnese 

mais específica, mesmo que breve, deve investigar o consumo de álcool e drogas (Quadro 1). 
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Alguns sinais e sintomas, se investigados, podem indicar a presença de complicações 

do consumo (Quadro 2). Auxiliam, assim, na determinação da gravidade do consumo.

Após a anamnese geral e específica, processa-se o exame físico. Devem-se obser-

var alguns sinais mais comuns do uso de álcool e drogas (Quadro 3).

Uma investigação ampla do indivíduo que busca atendimento em serviço de saú-

de pode ser exemplificada pelo formulário (Quadro 4), que investiga o uso de algumas 

substâncias de forma contextualizada.
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Não há análises bioquímicas específicas, patognomônicas para o uso de álcool e 

drogas. No entanto, a dosagem das enzimas hepáticas pode contribuir com o diagnós-

tico dos transtornos relacionados ao consumo de álcool ou de estimulantes.

Em resumo, o diagnóstico de dependência consiste na obtenção de três perfis bá-

sicos: 1) o padrão de consumo e a presença de critérios de dependência; 2) a gravidade 

do padrão de consumo e como ele complica outras áreas da vida; e 3) a motivação para 

a mudança. Para cada indivíduo, cabem orientações específicas e atitudes compatíveis 

com o grau de problema.

Assim, a avaliação inicial deve incluir (Figura 1) (Quadro 5):

zz Uma triagem breve e efetiva;

zz Uma descrição detalhada do problema;

zz A avaliação da motivação;
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zz O diagnóstico precoce com uma investigação de comorbidade;

zz O plano de tratamento;

zz Avaliação de processo e resultados.

FLUXOGRAMA PARA A AVALIAÇÃO INICIAL
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11.3 Diagnóstico
11.3.1 Conceitos Básicos 

Substâncias com potencial de abuso são aquelas que podem desencadear no 

indivíduo a auto-administração repetida, que geralmente resulta em tolerância, abs-

tinência e comportamento compulsivo de consumo. As substâncias com potencial de 

abuso discutidas neste conjunto de diretrizes são agrupadas em sete classes: álcool, nico-

tina, cocaína, anfetaminas e êxtase, inalantes, ansiolíticos, benzodiazepinico e maconha. 

Os opióides não serão abordados nessas diretrizes devido à baixa prevalência de abuso e 

dependência no Brasil e quando presente, geralmente necessita de abordagem especiali-

zada, devendo ser encaminhado os casos detectados para os CAPS ad de Florianópolis. 

11.3.2 Diferentes Padrões de Consumo e Riscos Relacionados

Existem padrões individuais de consumo que variam de intensidade ao longo de 

uma linha contínua. Qualquer padrão de consumo pode trazer problemas para o indi-
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víduo. Desse modo, o consumo de álcool em baixas doses, cercado das precauções ne-

cessárias à prevenção de acidentes relacionados, faz deste um consumo de baixo 

risco. Há indivíduos que bebem eventualmente, mas são incapazes de controlar 

ou adequar seu modo de consumo. Isso pode levar a problemas sociais (brigas, 

faltas no emprego), físicos (acidentes) e psicológicos (heteroagressividade). Diz-

se que tais indivíduos fazem um uso nocivo do álcool. Por fim, quando o consumo 

se mostra compulsivo e destinado a evitação de sintomas de abstinência e cuja 

intensidade é capaz de ocasionar problemas sociais, físicos e ou psicológicos, fa-

la-se em dependência.

11.3.3 Critérios para o Diagnóstico de Uso Nocivo e Dependência

11.3.3.1 Critérios diagnósticos de uso nocivo ou abusivo

A OMS define uso nocivo como “um padrão de uso de substâncias psicoativas que 

está causando dano à saúde”, podendo ser esse de natureza física ou mental (Quadro 

6). A presença da síndrome de abstinência ou de transtornos mentais relacionados ao 

consumo, como demência alcoólica, exclui esse diagnóstico.

11.3.3.2 Critérios diagnósticos da dependência

A dependência é uma relação disfuncional entre um indivíduo e seu modo 

de consumir uma determinada substância psicotrópica. A avaliação inicial co-

meça pela identificação dos sinais e sintomas que caracterizam tal situação 

(Quadro 7).
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) utilizou os critérios do CID 10 (descrito 

acima no quadro 7) para elaborar suas diretrizes diagnósticas para a síndrome de de-

pendência de substâncias psicoativas, apresentadas no (Quadro 8).
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11.4 Manejo Psicossocial
11.4.1 Aconselhamento

O aconselhamento para que o paciente interrompa ou diminua o consumo de 

qualquer substância deve ser claro e objetivo, baseado em informações personalizadas, 

obtidas durante a anamnese. Um aconselhamento rápido feito por um generalista é ca-

paz de induzir uma porcentagem de pacientes a interromper completamente o consumo 

de substâncias psicoativas. Sua técnica é simples e de fácil aplicação (Quadro 9 e 10).
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11.4.2 Intervenção Breve

A intervenção breve é uma técnica mais estruturada que o aconselhamento, mas 

não mais complexa. Possui um formato também claro e simples e pode ser utilizada por 

qualquer profissional. Qualquer intervenção, mesmo que breve, é melhor que nenhu-

ma. Ela está indicada inclusive para pacientes gravemente comprometidos. Quando 

tais intervenções são estruturadas em uma a quatro sessões, produzem um impacto 

igual ou maior que tratamentos mais extensivos para a dependência de álcool.

Terapias fundamentadas na entrevista motivacional produzem bons resultados 

no tratamento e podem ser utilizadas na forma intervenções breves. Motivar o pacien-

te melhora suas chances de procurar e aderir ao tratamento especializado.

As intervenções breves começam pelo estabelecimento de uma meta. Em segui-

da, desenvolve-se a automonitorização, identificação das situações de risco e estraté-

gias para evitar o retorno ao padrão de beber problemático.

Em função da heterogeneidade e gravidade dos pacientes e seus problemas, a 

intervenção breve pode ser ampliada para uma terapia breve com até seis sessões. O 

espectro de problemas também determina que se apliquem intervenções mais especia-

lizadas para pacientes com problemas graves, além de adicionais terapêuticos, como 

manuais de auto-ajuda, aumentando a efetividade dos tratamentos.
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11.5 Redução de Danos

A política de redução de danos, preconizada pelo Ministério da Saúde, é conside-

rada como um conjunto estratégico de medidas de saúde pública, voltadas para mini-

mizar os riscos à saúde e à vida, decorrentes do consumo de álcool e outras drogas. Tem 

como princípio fundamental o respeito à escolha do usuário, o que tem como conseqü-

ência inequívoca a maior aceitação de propostas relativas a projetos terapêuticos e de 

vida. Permite e potencializa o trabalho articulado via rede de atenção integral, possi-

bilitando aos usuários a reconstrução de identidades individuais, a reinclusão social, o 

protagonismo, a produção de autonomia e o resgate de cidadania.

11.6 Abuso e Dependência de Álcool

As complicações relacionadas ao consumo de álcool não estão necessariamente 

relacionadas ao uso crônico. Intoxicações agudas, além de trazer riscos diretos à saú-

de, deixam os indivíduos mais propensos a acidentes. Desse modo, os problemas re-

lacionados ao consumo de álcool podem acometer indivíduos de todas as idades. Eles 

devem ser investigados por todos os profissionais de saúde, em todos os pacientes. O 

diagnóstico precoce melhora o prognóstico entre esses indivíduos. 

11.6.1 Como abordar e avaliar

Há algumas considerações acerca do consumo de álcool que merecem atenção 

da prática clínica diária (Quadro 11). 

Para que sejam contempladas, faz-se necessária a implementação de procedi-

mentos de avaliações e triagem por profissionais de saúde dirigidas ao uso, abuso e de-

pendência álcool.
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11.6.2 Padrão de Consumo

A investigação detalhada do padrão de consumo, além de detectar os níveis de 

gravidade, permite a observação de rituais de uso e auxilia no estabelecimento de es-

tratégias de mudanças. 

11.6.3 Triagem ou Rastreamento

Em serviços de atenção primária à saúde, recomenda-se a aplicação de questionários 

de triagem para determinar a presença de uso nocivo ou de risco. O CAGE (Quadro 12) é um 

dos mais indicados. Este instrumento é de fácil aplicação. Ele não faz o diagnóstico de depen-

dência, mas detecta os bebedores de risco, para os quais se deve propor uma intervenção. O 

CAGE possui boa sensibilidade e especificidade para duas respostas positivas. Acrescentando-

se perguntas simples como: 1) você já teve problemas relacionados ao uso de álcool? e 2) você 

bebeu nas últimas 24 horas?, há um aumento da sensibilidade deste questionário para 92%. 
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11.6.4 Diagnóstico

A partir desta avaliação inicial, critérios da Classificação Internacional das Doen-

ças (CID 10)podem ser aplicados para o diagnóstico diferencial entre abuso (F10.1) e 

dependência de álcool (F10.2). A dosagem das enzimas hepáticas GGT, TGO e TGP, o 

volume corpuscular médio (VCM) e a transferrina (CDT) foram propostos como possí-

veis marcadores biológicos da dependência de álcool. Todas estas etapas da avaliação 

fazem parte da fase mais importante do tratamento: o diagnóstico multidimensional. 

Dele dependerá o planejamento do tratamento e a intervenção subseqüente.

11.6.5 Intoxicação Aguda (CID10 F10.0)

Intoxicação é o uso nocivo de substâncias em quantidades acima do tolerável 

para o organismo. Os sinais e sintomas da intoxicação alcoólica caracterizam-se por 

níveis crescentes de depressão do sistema nervoso central. Inicialmente há sintomas 

de euforia leve, evoluindo para tontura, ataxia e incoordenação motora, passando para 

confusão e desorientação, e atingindo graus variáveis de anestesia, entre eles o estupor 

e o coma. A intensidade da sintomatologia da intoxicação tem relação direta com a 

alcoolemia. O desenvolvimento de tolerância, a velocidade da ingestão, o consumo de 

alimentos e alguns fatores ambientais também são capazes de interferir nessa relação. 

A partir de 150 mg% de alcoolemia deve-se intervir. A maioria dos casos não requer tra-

tamento farmacológico. De acordo com os sintomas e sinais, devem-se conduzir medi-

das gerais de suporte à vida (Quadro 13). 
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11.6.6 Síndrome de Abstinência do Álcool

A maioria dos dependentes (70% a 90%) apresenta uma síndrome de abstinên-

cia entre leve a moderada, caracterizada por tremores, insônia, agitação e inquietação 

psicomotora. Ela se dá cerca de 24 e 36 horas após a última dose. Apenas medidas de 

manutenção geral dos sinais vitais são aplicadas nesses casos. Por volta de 5% dos de-

pendentes apresentarão uma síndrome de abstinência grave. A SAA é autolimitada, 

com duração média de 7 a 10 dias (Figura 2).
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Crises convulsivas aparecem em 3% dos casos (principalmente nas primeiras 48hs 

de abstinência) e geralmente são autolimitadas, não requerendo tratamento específico. 

A mortalidade gira em torno de 1%. O sintoma de abstinência mais comum é o tremor, 

acompanhado de irritabilidade, náuseas e vômitos. Ele tem intensidade variável e aparece 

algumas horas após a diminuição ou parada da ingestão, mais observados no período da 

manhã. Acompanha os tremores a hiperatividade autonômica, desenvolvendo-se taqui-

cardia, aumento da pressão arterial, sudorese, hipotensão ortostática e febre (< 38ºC). 

Os critérios diagnósticos para síndrome de abstinência do álcool, de acordo com 

a Organização Mundial da Saúde (CID-10), encontram-se listados no Quadro 14.
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A. Critérios de Gravidade da SAA

Conforme exposto anteriormente, a síndrome de abstinência do álcool possui di-

ferentes níveis de gravidade, que podem variar desde um quadro eminentemente psí-

quico (insônia, irritabilidade, piora das funções cognitivas) até outros, marcadamente 

autonômicos, com delirium e crises convulsivas. A SAA pode ser avaliada segundo al-

guns preditores de gravidade: história pregressa de SAA grave; altos níveis de álcool no 

sangue sem sinais e sintomas de intoxicação; alcoolemia alta (300mg/dl); uso conco-

mitante de sedativos; comorbidades e idade avançada. Quando o indivíduo apresenta 

a SAA é aconselhável aplicar a Clinical Withdrawal Assessment Revised (CIWA-Ar). 

Trata-se de uma escala com 10 itens, cujo escore final classifica a gravidade da SAA e 

fornece subsídios para o planejamento da intervenção imediata. A aplicação da escala 

requer de 2 a 5 minutos (ANEXO 1).
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A1. SAA Nível I

Trata-se da SAA leve e moderada. Ela aparece nas primeiras 24 horas após a últi-

ma dose. Instala-se em 90% dos pacientes e cursa com agitação, ansiedade, tremores 

finos de extremidades, alteração do sono, da senso-percepção, do humor, do relaciona-

mento interpessoal, do apetite, sudorese em surtos, aumento da freqüência cardíaca, 

pulso e temperatura. Alucinações são raras (Quadro 15).

A2. SAA Nível II

É a SAA grave. Cerca de 5% dos pacientes evoluem do estágio I para o II. Isso se dá 
cerca de 48 horas da última dose. Os sinais autonômicos são mais intensos, os tremores 
generalizados, apresentam alucinações auditivas e visuais e desorientação témporo-
espacial (Quadro 16). Em um estágio ainda mais grave, cerca 3% dos pacientes do es-
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tágio II chegam ao Delirium Tremens (DM), após 72 horas da última dose. O DM piora ao 
entardecer (sundowning). Há riscos com seqüelas e morte entre aqueles que não rece-
bem tratamento. Por volta de 10% a 15% destes apresentam convulsões do tipo grande 
mal. Esta psicose orgânica é reversível, dura de 2 a 10 dias, cursa com despersonaliza-
ção, humor intensamente disfórico, alternado da apatia até a agressividade. Deve-se 

fazer diagnóstico diferencial com traumatismo craniano e doenças epileptiformes.

 

B. Manejo clínico e medicamentoso da SAA

O nível de gravidade da SAA aferido pela CIWA-Ar pode determinar a escolha 
do local mais adequado: com escore igual ou maior que 20, o paciente deve ser enca-
minhado para o CAPSad para avaliar a necessidade e disponibilidade de uma unidade 
hospitalar para internação ou regime intensivo para desintoxicação no próprio CAPS 
ad conforme disponibilidade de recursos sociais (família, moradia, etc) e complicações 
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clínicas do indivíduo. Escores menores permitem a desintoxicação domiciliar ou ambu-
latorial (com seguimento intensivo pelos centros de saúde e/ou CAPS ad), dependendo 
dos recursos clínicos, psíquicos, sociais e do local.

O manejo clínico e medicamentoso dos pacientes também está condicionado à 
gravidade da SAA. Pacientes com SAA nível I podem receber tratamento ambulatorial 
(centros de saúde e/ou CAPSad). As consultas devem ser freqüentes. O paciente e sua 
família devem ser orientados sobre a doença e da necessidade de buscarem uma sala 
de emergência caso haja agravamento clínico (Quadro 17).

A abordagem hospitalar (Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina – IPQ, Insti-
tuto São José - ISJ, Centro de Convivência e Recuperação de Dependentes Químicos 
– CECRED) e o CAPSad em regime de acompanhamento intensivo (diário, como em 
“hospital-dia”) destinam-se àqueles com SAA nível II, por tratar-se de um ambiente 
protegido e mais seguro para manejar complicações. Neste local a recuperação pode 
ser mais rápida, em função do controle e dos recursos disponíveis. 

Apesar da diretriz citada como referencia básica desse protocolo afirmar que o 
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tratamento da SAA nível II deveria ser obrigatoriamente hospitalar (devido ao estado 
confusional do paciente; à presença freqüente de complicações clínicas associadas; à ne-
cessidade de exames laboratoriais de controle e de manejo da dose dos medicamentos), 
entendemos que tal afirmação foi feita numa época onde os CAPSad recém estavam sen-
do criados e estruturados no Brasil, pois o manejo necessário para tais condições clínicas 
pode ser feito em regime de CAPSad intensivo, desde que haja estrutura social (exemplo: 
vaga na casa de apoio – albergue da Secretaria Municipal de Saúde, para o usuário em 
situação de rua sem familiares disponíveis) e/ou familiar (exemplo: existência de familia-
res que se prontificam a realizar observação intensiva em regime internação domiciliar à 
noite e acompanhá-lo diariamente no deslocamento até o CAPSad para regime intensivo 
diurno durante o período de desintoxicação) adequados. Para tais avaliações, todos os 
pacientes com SAA nível II devem sem encaminhados para o CAPSad.

Orientações de manejo desses casos graves, usualmente feitos em CAPSad em 
regime intensivo ou em internação hospitalar integral e/ou hospital-dia, estão resumi-

dos no quadro 18.
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Por fim, alguns cuidados tornam-se necessários a fim de evitar iatrogenias, bem 

como para manejar possíveis complicações durante o tratamento da SAA (Quadro 19).

11.6.7 Manejo Farmacológico

O tratamento farmacológico das dependências químicas como um todo não deve 

ser a estratégia terapêutica principal, visto que inúmeros outros fatores, além dos bio-

lógicos, perfazem estas doenças, mas deve ser pensada como uma importante ferra-

menta médica na melhor abordagem dos pacientes.

Tais estratégias terapêuticas são reservadas para os pacientes que pouco respon-

dem às demais intervenções psicossociais (além do manejo farmacológico da SAA). 

Portanto, são pacientes de maior gravidade, devendo ser encaminhados para o CAP-

Sad onde serão avaliados as possibilidades terapêuticas disponíveis. 

Dissulfiram (DSF) tem demonstrado ser mais efetivo (diminui número de dias 

de consumo do álcool) para pacientes que acreditam em sua eficácia e permane-

çam aderentes ao tratamento. O DSF oral supervisionado é eficaz quando incor-

porado a um tratamento que inclua uma abordagem de reforço comunitário; isto 

é, intervenções elaboradas com a finalidade de criar novas habilidades sociais, por 

meio de aconselhamento, além de atividades de ressocialização e recreacionais, 
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que estimulem a abstinência. É importante a adoção de estratégias que aumen-

tem a aderência ao tratamento, tais como contratos sociais de contingência – que 

consistem em acordos terapêuticos entre o paciente e as pessoas envolvidas no 

seu tratamento, com o objetivo de determinar a supervisão da administração do 

medicamento por algum familiar; monitorização comportamental da abstinência; 

além de alguma forma de reforço positivo para a abstinência. A efetividade do tra-

tamento aumenta com essas intervenções.

11.7 Abuso e Dependência de Nicotina

11.7.1 Como abordar e avaliar

O consumo de tabaco geralmente começa na adolescência. Quanto mais 

precoce o início, maiores serão a gravidade da dependência e os problemas a 

ela associados. A expectativa de vida de um indivíduo que fuma muito é 25% 

menor que a de um não fumante. Entre as 25 doenças relacionadas ao hábito 

de fumar, todas são causas de morte: doenças cardiovasculares (43%); câncer 

(36%); doenças respiratórias (20%) e outras (1%). Assim, todos os indivíduos 

que chegam aos serviços de saúde devem ser questionados quanto ao hábito de 

fumar (Quadro 20). 

O “Questionário de Tolerância de Fagerström” pode ser aplicado para a ava-

liação da gravidade da dependência à nicotina”1 (Quadro 21). Os pacientes mais 

graves deverão receber mais recursos para auxiliar o tratamento (reposição de 

nicotina, bupropiona, grupos, etc.), principalmente em relação à síndrome de 

abstinência.
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Recomenda-se a utilização da CID-10 para o diagnóstico da síndrome de depen-

dência de nicotina. Os critérios do mesmo manual podem ser utilizados para o diagnós-

tico da síndrome de abstinência da nicotina (Quadro 22).
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Tratamento

A escolha do melhor tratamento depende de uma boa avaliação inicial. Tan-

to os fatores extrínsecos do modelo disponível, das condições socioeconômicas, 

quanto os intrínsecos, da motivação do paciente e do diagnóstico, devem ser leva-

dos em consideração.

O tratamento pode ser definido a partir do consumo de cigarros e dos pro-

blemas associados, levando-se em consideração a disponibilidade de intervir de 

cada local. Os métodos de tratamento de primeira linha são a terapia de repo-

sição de nicotina e a terapia comportamental breve em grupo, disponíveis nos 

centros de saúde que dispõem de profissionais capacitados para tal. Os grupos de 

auto-ajuda e outros medicamentos são considerados de segunda linha e podem 

ser coadjuvantes efetivos. A associação de mais de um recurso melhora a efetivi-

dade do tratamento.

11.7.2 Manejo psicossocial

Nos serviços de atendimento primário, um aconselhamento mínimo (Quadro 23) 

pode ser aplicado com dois objetivos: orientar aqueles que desejem parar de fumar ou 

motivar aqueles que não quiserem largar o cigarro. As sessões de aconselhamento po-

dem ser mínimas (3 minutos); de baixa intensidade (de 3 a 10 minutos) e intensivas (de 

10 a 30 minutos). 
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Caso o fumante não esteja interessado em interromper o uso, estratégias motiva-

cionais devem ser implementadas. A estratégia de “Prós e Contras” é um dos exemplos 

(Quadro 24).

Abordagem do CRAVING ou FISSURA

A maioria dos fumantes em tratamento recai em poucos dias. A abordagem de 

um dos sintomas mais proeminentes da síndrome de abstinência, o craving ou “fissura”, 

deve ser cuidadosamente considerado, já que este é o maior obstáculo para parar de 

fumar (Quadro 26).
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11.7.3 Manejo farmacológico

A. Terapia de substituição da nicotina

Ela tem como objetivo aliviar os sintomas da síndrome de abstinência da subs-

tância. Qualquer profissional de saúde treinado pode aplicar a terapia de reposição ou 

substituição com nicotina para os pacientes que consomem mais de 10 cigarros/dia e 

que estão vinculados aos grupos de tabagismo. Ela é considerada um método seguro 

no tratamento da dependência de nicotina, o mais popular e o menos dispendioso. No 

Brasil estão disponíveis apenas o adesivo de nicotina e a goma de mascar. 

O adesivo de nicotina é o mais indicado por ter menos efeitos colaterais. A dose 

inicial preconizada é de 14mg de nicotina por dia. Para fumantes pesados, 25 cigarros 
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ou mais por dia, a dose inicial pode ser maior. No Brasil estão disponíveis adesivos com 

7, 14, 21 mg de nicotina ativa. Os adesivos devem ser trocados diariamente. A utilização 

é feita por um prazo médio de 8 semanas. A redução da dose é progressiva e pode durar 

até 1 ano. 

A goma de mascar encontrada no Brasil contém 2 mg de nicotina ativa por unida-

de. A média de consumo é de 10 gomas por dia, podendo chegar até 20. Pode produzir 

irritação da língua e da cavidade oral. Tais efeitos colaterais, no entanto, são menos preju-

diciais, se comparados ao custo decorrente do consumo diário de um maço de cigarros. 

Apesar da terapia de substituição da nicotina ser considerada muito mais segura 

do que fumar, há algumas contra-indicações a sua aplicação que precisam ser observa-

das. Este método não deve ser indicado para grávidas, para menores de 18 anos e para 

aqueles pacientes portadores de doenças cardiovasculares instáveis como infarto do 

miocárdio recente, anginas instáveis ou determinadas arritmias. A terapia de substitui-

ção da nicotina deve ser acompanhada de aconselhamento. Não há necessidade que 

este seja intensivo.

B. Farmacoterapia para redução da fissura

A bupropiona está indicada para adultos que consomem 15 cigarros ou mais ao dia. 

Para fumantes com depressão, a indicação ainda é mais precisa. Comparada com place-

bo, apresentou um período de abstinência duas vezes maior e o ganho do peso menor. 

Inicia-se a bupropiona duas semanas antes da cessação, conforme avaliação de 

sua necessidade feita pelos profissionais capacitados pela SMS, naqueles pacientes que 

estão inseridos nos grupos de tabagismo dos centros de saúde e do CAPSad. A dose 

inicial é de 150 mg por dia até o terceiro dia, passando em seguida para 300 mg. O tra-

tamento pode ter duração de 7 à 12 semanas. A associação entre a terapia de reposição 

de nicotina e a bupropiona tem resultado em um aumento da efetividade na cessação 

do uso do tabaco quando comparada ao uso de bupropiona isoladamente. 

A bupropiona possui algumas contra-indicações absolutas (que implicam em risco 

de crises convulsivas), que devem ser sempre e cuidadosamente investigadas: episódios 

anteriores de crises convulsivas; traumatismo crânioencefálico (TCE); retirada recente 

de álcool; transtorno bulímico ou anorexia nervosa; uso concomitante de Inibidores da 
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MonoAminoOxidase (IMAO); uso concomitante de compostos contendo bupropiona. 

O Quadro 27 resume a abordagem ao fumante. 

A associação entre psicoterapia e de farmacoterapia tem se mostrado a interven-

ção mais efetiva. A terapia comportamental e a reposição de nicotina aparecem como 

a associação mais indicada. Materiais didáticos de auto-ajuda, aconselhamento por te-

lefone e estratégias motivacionais ajudam a melhorar a efetividade do tratamento. 

11.8 Abuso e Dependência de Maconha

11.8.1 Complicações agudas

A concentração de Delta-9-THC, nas diferentes apresentações da Cannabis (maconha, 

haxixe, skunk), varia de 1% a 15%, ou seja, de 2,5 a 150mg de THC1(D). Estima-se que a concen-

tração mínima preconizada para a produção dos efeitos euforizantes seja de 1% ou 1 cigarro 

de 2 a 5 mg. Os efeitos da intoxicação aparecem após alguns minutos do uso (Quadro 28).
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Déficits motores (por ex., prejuízo da capacidade para dirigir automóveis) e cognitivos (por 

ex., perda de memória de curto prazo, com dificuldade para lembrar-se de eventos, que ocorre-

ram imediatamente após o uso de canabis) costumam acompanhar a intoxicação (Quadro 29).
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O consumo de maconha pode desencadear quadros temporários de natureza an-

siosa, tais como reações de pânico, ou sintomas de natureza psicótica. Ambos habitu-

almente respondem bem a abordagens de reasseguramento e normalmente não há 

necessidade de medicação.

A maconha é capaz de piorar quadros de esquizofrenia, além de constituir um 

importante fator desencadeador da doença em indivíduos predispostos. Desse modo, 

pacientes esquizofrênicos usuários de maconha e seus familiares devem ser orientados 

acerca dos riscos envolvidos. O mesmo se aplica aos indivíduos com fatores de risco e 

antecedentes familiares para a doença.

11.8.2 Complicações crônicas

Ainda há pouco consenso a respeito das complicações crônicas do consumo de 

maconha. As investigações acerca da existência de seqüelas ao funcionamento cogni-

tivo e de dependência da maconha, como as descritas abaixo, têm merecido a atenção 

dos pesquisadores nos últimos anos.

11.8.2.1 Funcionamento cognitivo

Há evidência de que o uso prolongado de maconha é capaz de causar prejuízos 

cognitivos relacionados à organização e integração de informações complexas, envol-

vendo vários mecanismos de processos de atenção e memória. Tais prejuízos podem 

aparecer após poucos anos de consumo. Processos de aprendizagem podem apre-

sentar déficits após períodos mais breves de tempo. Prejuízos da atenção podem ser 

detectados a partir de fenômenos tais como aumento da vulnerabilidade à distração, 

afrouxamento das associações, intrusão de erros em testes de memória, inabilidade em 

rejeitar informações irrelevantes e piora da atenção seletiva. Tais prejuízos parecem es-

tar relacionados à duração, mas não à freqüência do consumo de maconha, porém um 

estudo recente comparando usuários pesados de maconha com ex-usuários pesados e 

com usuários recreacionais constatou que os déficits cognitivos, apesar de detectáveis 

após sete dias de consumo pesado, são reversíveis e relacionados ao consumo recente 

de maconha e não estão relacionados ao uso cumulativo ao longo da vida.
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11.8.3 Diagnóstico 

Dependência

A dependência da maconha vem sendo diagnosticada há algum tempo, nos mes-
mos padrões das outras substâncias.

O risco de dependência aumenta conforme a extensão do consumo. Apesar dis-
so, alguns usuários diários não se tornam dependentes ou desejam parar o consumo. A 
maioria dos usuários não se torna dependente e uma minoria desenvolve uma síndro-
me de uso compulsivo semelhante à dependência de outras drogas. 

Não é possível ainda determinar a natureza dos sintomas da abstinência da ma-
conha (listados a seguir): fissura, irritabilidade, nervosismo, inquietação, sintomas de-
pressivos, insônia, redução do apetite, cefaléia .

Apesar da existência de muitos efeitos nocivos da maconha permanecer inconclu-
sivos, a recomendação é que os profissionais de saúde devam informar seus pacientes 
usuários de maconha sobre os já comprovados efeitos nocivos (risco de acidente, danos 
respiratórios para usuários crônicos, risco de desenvolver dependência para usuários 

diários e déficit cognitivo para os usuários crônicos). 

11.9 Abuso e Dependência de Benzodiazepínicos (BDZ)

Atualmente, os BDZs ainda possuem indicações precisas para controle da ansiedade 
e como tratamento adjuvante dos principais transtornos psiquiátricos, mas continuam sen-
do prescritos de modo indiscriminado, tanto por psiquiatras quanto por médicos de outras 
especialidades. Ao escolher um tratamento com BDZs, deve-se pensar também nas com-

plicações potenciais, tais como: efeitos colaterais, risco de dependência e custos sociais. 
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Apesar de geralmente bem tolerados, os BDZs podem apresentar efeitos colate-

rais, principalmente nos primeiros dias. Desse modo, os pacientes devem ser orienta-

dos a não realizarem tarefas capazes de expô-los a acidentes, tais como conduzir auto-

móveis ou operar máquinas.

Efeitos colaterais:

zz Sonolência excessiva diurna (“ressaca”);

zz Piora da coordenação motora fina;

zz Piora da memória (amnésia anterógrada);

zz Tontura, zumbidos;

zz Quedas e fraturas;

zz Reação paradoxal: Consiste de excitação, agressividade e desinibição. Ocorre 

mais freqüentemente em crianças, idosos e em deficientes mentais;

zz “Anestesia emocional” – indiferença afetiva a eventos da vida;

zz Idosos: maior risco de interação medicamentosa, piora dos desempenhos 

psicomotor e cognitivo (reversível), quedas e risco de acidentes no trânsito;

zz Risco de dependência 50% dos que usaram por mais de um ano chegaram a 

usar por 5 a 10 anos.

11.9.1 Como abordar e avaliar

Dos pacientes que usam benzodiazepínicos por mais de 12 meses, 50% evoluem 

com síndrome de abstinência. Os sintomas começam progressivamente dentro de 2 

a 3 dias após a parada de benzodiazepínico de meia-vida curta e de 5 a 10 dias após a 

parada de benzodiazepínico de meia-vida longa, podendo também ocorrer após a di-

minuição da dose (Quadro 31).
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Abstinência refere-se à emergência de novos sintomas seguintes à descontinua-

ção ou redução dos benzodiazepínicos. Ela deve ser diferenciada dos sintomas de rebo-

te, que se caracterizam pelo retorno dos sintomas originais para os quais os benzodia-

zepínico foram prescritos, numa intensidade significativamente maior. Ocorrem dentro 

de poucos dias após a retirada dos benzodiazepínicos e permanecem por vários dias. 

Numa pequena minoria pode ocorrer o que se chama de síndrome de abstinência pro-

traída ou pós-abstinência. Os sintomas são similares aos da retirada dos benzodiazepí-

nicos, porém em menor número e intensidade, podendo durar alguns meses. A retirada 

gradual e um acompanhamento psicológico mais freqüente e prolongado colaboram 

no alívio destes sintomas.

11.9.2 Manejo Psicossocial

Suporte psicológico deve ser oferecido e mantido tanto durante quanto após a re-

dução da dose, incluindo informações sobre os benzodiazepínicos, reasseguramento, 

promoção de medidas não-farmacológicas para lidar com a ansiedade.

Manutenção sem Benzodiazepínicos

Nesta fase, o paciente deve receber reasseguramento da capacidade de lidar com 

estresse sem os benzodiazepínicos, bem como ênfase na melhora da qualidade de vida. 

Deve-se oferecer apoio psicossocial, treinamento de habilidades para sobrepujar a an-

siedade e tratamento de estados depressivos subjacentes. Ajudá-lo a distinguir entre 

os sintomas de ansiedade e abstinência e oferecer suporte por longo prazo.
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Tratamento 

Não se justifica o uso de benzodiazepínicos por longos períodos, exceto em situ-

ações especiais. Apesar do desconforto inicial, devido à presença da síndrome de abs-

tinência, pacientes que conseguem ficar livres de benzodiazepínicos por pelo menos 

cinco semanas apresentam redução nas medidas de ansiedade e melhora na qualidade 

de vida. Não se deve esperar que o paciente preencha todos os critérios da síndrome de 

dependência para começar a retirada, uma vez que o quadro típico de dependência quí-

mica – com marcada tolerância, escalonamento de doses e comportamento de busca 

pronunciado - não ocorre na maioria dos usuários de benzodiazepínicos, a não ser na-

queles que usam altas dosagens. É importante salientar que mesmo doses terapêuticas 

podem levar à dependência.

A Retirada dos Benzodiazepínicos

A melhor técnica e a mais amplamente reconhecida como a mais efetiva é a re-

tirada gradual da medicação, sendo recomendada mesmo para pacientes que usam 

doses terapêuticas. Além das vantagens relacionadas ao menor índice de sintomas e 

maior possibilidade de sucesso, essa técnica é facilmente exeqüível e de baixo custo. 

Alguns médicos preferem reduzir um quarto da dose por semana. Já outros ne-

gociam com o paciente um prazo. Este gira em torno de 6 a 8 semanas, mas pode du-

rar até mais de 10 semanas. Os 50% iniciais da retirada são mais fáceis e plausíveis de 

serem concluídos nas primeiras duas semanas, ao passo que o restante da medicação 

pode requerer um tempo maior para a retirada satisfatória. É de grande valia oferecer 

esquemas de redução das doses por escrito, com desenhos dos comprimidos e datas 

subseqüentes de redução.

Substituição por benzodiazepínicos de meia-vida longa

Pacientes que não conseguem concluir o plano de redução gradual podem se be-

neficiar da troca para um agente de meia-vida mais longa, como o diazepam. Compa-

rado a outros benzodiazepínicos e barbitúricos , o diazepam mostrou ser a droga de 

escolha para tratar pacientes com dependência, por ser rapidamente absorvido e por 

ter um metabólito de longa duração, o que o torna a droga ideal para o esquema de 

redução gradual, pois apresenta uma redução mais suave nos níveis sangüíneos.



211Protocolo de Atenção em Saúde Mental

11.10 Abuso e Dependência de Solventes

No Brasil, os solventes estão entre as drogas mais usadas por estudantes de es-

colas públicas e entre adolescentes de baixa renda. Trabalhadores da indústria podem 

apresentar problemas agudos e crônicos decorrentes da exposição à ação de solventes. 

Diversos usuários crônicos apresentam quadros neurológicos graves. 

11.10.1 Complicações Agudas

Doses iniciais trazem ao usuário uma sensação de euforia e desinibição, associada 

a tinidos e zumbidos, ataxia, risos imotivados e fala pastosa. Com o prosseguimento 

do uso, surgem manifestações congruentes com a depressão do SNC: confusão men-

tal, desorientação e possíveis alucinações visuais e auditivas. A terceira etapa acentua 

a depressão central, com redução do estado de alerta, incoordenação motora e piora 

das alucinações. A intoxicação pode atingir níveis ainda mais profundos de depressão, 

com estado de inconsciência, convulsões, coma e morte. Os solventes são depressores 

cardíacos e respiratórios. Arritmias decorrentes do uso agudo já foram relatadas. Trau-

mas relacionados à incoordenação e distraibilidade, decorrentes da intoxicação, são 

maiores nessa população.

Intoxicações graves, com depressão respiratória, coma, arritmias cardíacas e con-

vulsões são emergências médicas e devem receber tratamento imediato. Intoxicações 

menos graves devem receber intervenções suportivas como manutenção dos sinais vi-

tais, controle da agitação até controle do quadro.

11.10.2 Complicações Crônicas

Atrofias corticais e cerebelares são possíveis em usuários crônicos, produzindo 

sintomas de empobrecimento cognitivo, sintomas relacionados aos nervos cranianos e 

ataxia. Pode haver ainda neuropatias, insuficiência renal crônica, hepatite tóxicas, náu-

seas, vômitos, dores abdominais difusas, diarréia, pneumonites químicas, tosse e bron-

coespasmos. A abstinência é o melhor a ser feito nestes casos. O tratamento de cada 

uma das complicações deve ser prescrito de acordo com diretrizes específicas.
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11.11 Abuso e Dependência de Cocaína

11.11.1 Como abordar e avaliar

Manifestações Agudas

A cocaína possui múltiplas ações periféricas e centrais: é um potente anestésico local 

com propriedades vasoconstrictoras e também um estimulante do SNC. Os efeitos agudos 

produzem um quadro de euforia, com sintomas físicos de natureza autonômica (Quadro 32). 

As complicações relacionadas ao consumo de cocaína, capazes de levar o indi-

víduo à atenção médica são habitualmente agudas. A via de administração escolhida 

pode ocasionar complicações específicas (Quadro 3).

Dentre as vias de administração, chama atenção, em particular, a questão do cra-

ck, principalmente no segmento de jovens em vulnerabilidade social. Segundo o Ce-

brid, na prevalência de uso de derivados da cocaína entre meninos e meninas de rua, o 

consumo de crack responde por 5,5% de uso no mês.

O crack é a cocaína utilizada sob a forma de uma base pouco solúvel em água, 

mas que se volatiliza quando aquecida e, portanto, é fumada em “cachimbo”, sendo 

administrada pela via pulmonar.

Assim que o crack é fumado, alcança o pulmão, que é um órgão intensivamente 

vascularizado e com grande superfície, levando a uma absorção instantânea. Através 

do pulmão, a substância cai quase imediatamente na circulação cerebral, chegando ra-

pidamente ao cérebro. Com isto, aparecem os efeitos da cocaína muito mais rápido do 

que nas vias nasal ou endovenosa. Em 10 a 15 segundos os primeiros efeitos já ocorrem. 
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Essa característica faz do crack uma droga “poderosa” do ponto de vista do usuário, já 

que o prazer acontece quase que instantaneamente.

Porém, a duração dos efeitos do crack é muito rápida. Em média duram em torno 

de 5 minutos; essa pouca duração dos efeitos faz com que o usuário volte a utilizar a dro-

ga com mais freqüência que as outras vias (praticamente de 5 em 5 minutos) levando-o 

à dependência muito mais rapidamente que os usuários da cocaína por outras vias.

Logo após a administração, o usuário sente uma sensação de grande prazer, in-

tensa euforia e poder. Além disso, o crack provoca um estado de excitação, hiperati-

vidade, insônia, perda de sensação do cansaço, falta de apetite. Após o uso intenso 

e repetitivo, o usuário experimenta sensações muito desagradáveis como cansaço e 

intensa depressão.

A tendência do usuário é aumentar a dose na tentativa de sentir efeitos mais in-

tensos. Porém, essas quantidades maiores acabam por levá-lo a comportamento vio-

lento, irritabilidade, tremores e atitudes bizarras devido ao aparecimento de paranóia. 

Esse efeito acaba levando os usuários a situações extremas de agressividade. Eventual-

mente podem ter alucinações e delírios. A esse conjunto de sintomas dá-se o nome de 

“psicose cocaínica”. 

Frente a essas complicações, é importante que o clínico inclua o consumo de coca-

ína entre os diagnósticos a serem descartados, além do padrão de uso nocivo de várias 

substâncias (em especial o álcool) realizado por esses indivíduos. As complicações psiqui-

átricas são as que mais levam os usuários de cocaína à atenção médica. Quadros agudos 

de pânico, os transtornos depressivos e os psicóticos agudos são os mais relatados.

11.11.2 Manejo

11.11.2.1 Intoxicação Aguda 

Não há um consenso sobre qual é a dose de cocaína necessária para desencadear 

problemas sérios à saúde, ou mesmo à vida do usuário. Além da toxicidade inerente à 

substância, a presença concomitante de patologias nos órgãos mais afetados pela ação 

simpatomimética da cocaína torna seus portadores ainda mais susceptíveis às complica-

ções (coronariopatias, hipertensão arterial sistêmica, aneurismas, epilepsias e DPOCs). 
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11.11.2.2 Overdose 

A overdose de cocaína é uma emergência médica e por isso requer atenção imediata. 

Sistema Cardiovascular 

As complicações cardiovasculares são as mais freqüentes entre as não-psiquiá-

tricas. Angina é a queixa mais freqüente e responde por cerca de 10% dos casos de 

angina admitidos para tratamento. Já os casos de infarto agudo do miocárdio são pouco 

prevalentes, mas são freqüentes falsos-positivos em exames laboratoriais e eletrocar-

diográficos. Vale lembrar a contra-indicação aos betabloqueadores nestes casos, por 

reduzirem o fluxo sangüíneo e aumentarem a resistência coronariana. 

Sistema Nervoso Central 

Cerca de um terço dos acidentes vasculares cerebrais em adultos jovens está as-

sociado ao consumo de drogas. Entre os indivíduos de 20 a 30 anos esse índice chega 

a 90%. A cocaína é a substância ilícita mais associada a problemas cerebrovasculares. 

Desse modo, é fundamental descartar consumo de drogas entre esses indivíduos. 

As convulsões atingem uma pequena parte dos usuários de cocaína que procuram 

as salas de emergência, apesar de ser a complicação neurológica mais comum. A to-

mografia e o eletro-encefalograma são habitualmente normais. Episódios isolados são 

considerados benignos e não requerem farmacoterapia de manutenção. 

Complicações Psiquiátricas Agudas 

As complicações psiquiátricas são o principal motivo de busca por atenção médi-

ca entre os usuários de cocaína. Elas podem decorrer tanto de episódios de intoxicação 

aguda quanto da síndrome de abstinência da substância. Além de ser responsável pelo 

aparecimento de uma série de transtornos psiquiátricos agudos e crônicos. Os princi-

pais sinais e sintomas psiquiátricos agudos entre usuários de cocaína são: disforia (irri-

tação), ansiedade, agitação, heteroagressividade, sintomas paranóides e alucinações. 

Mesmo quando os sintomas psíquicos sobressaem, há sempre a possibilidade de 

estarem relacionados às alterações clínicas, tais como hipoglicemia e distúrbios meta-

bólicos, quadros confusionais desencadeados por infecções. Desse modo, uma avalia-

ção clínica inicial completa é sempre desejável e prioritária. 
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Complicações crônicas

A dependência é a principal complicação crônica relacionada ao consumo de co-

caína. Até o momento, nenhum medicamento mostrou-se eficaz para proporcionar 

alívio aos sintomas de abstinência, tampouco para atuar sobre o comportamento de 

busca da substância.

Tratamento Farmacológico

Sintomatologia de natureza ansiosa

Quadros de inquietação de natureza ansiosa respondem bem à administração de 

benzodiazepinico por via oral. Um comprimido de diazepam 10mg pode ser eficaz.

Sintomatologia de natureza psicótica

A presença de sintomas psicóticos (delírios paranóides, alucinações) pode desapa-

recer espontaneamente após algumas horas (ao final da ação da cocaína). Agitações ex-

tremas, decorrentes destes sintomas, podem necessitar de sedação. O haloperidol 5mg 

pode ser utilizado nessas ocasiões. Neurolépticos fenotiazínicos, tais como a clorproma-

zina, deve ser evitado, pela redução significativa que provoca no limiar de convulsão.

Particularidades na gravidez

O consumo de cocaína durante a gravidez está associado a complicações tais 

como: baixo peso ao nascer, abortos espontâneos e déficits cognitivos ao recém-nas-

cido. Não há evidência de uma síndrome teratogênica. Apesar de não haver números 

confiáveis sobre o uso de cocaína entre grávidas, há evidências que elas têm tendência 

à não relatarem seu consumo de drogas, em especial álcool, tabaco e cocaína. Isso tor-

na ainda mais importante uma investigação sobre o assunto, de modo empático, direto 

e detalhado.

11.12 Abuso e Dependência de Anfetaminas

Atualmente, existem indicações para do uso de anfetaminas para tratamento do 

transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, da narcolepsia e da obesidade com res-

trições. Entretanto, nos últimos 20 anos, anfetaminas modificadas têm sido sintetizadas 



216 Protocolo de Atenção em Saúde Mental

em laboratórios clandestinos para serem utilizadas com fins não-médicos. A mais conhe-

cida e utilizada no Brasil é a 3,4-metilenedioxi-metanfetamina (MDMA), o ecstasy.

11.12.1 Como abordar e avaliar

As anfetaminas são estimulantes do SNC, capazes de gerar quadros de euforia, 

provocar a vigília, atuar como anorexígenos e aumentar a atividade autonômica dos in-

divíduos (Quadro 33). Algumas anfetaminas, como o ecstasy têm efeitos alucinógenos. 

Complicações Agudas

Quadros ansiosos agudos, com sintomas de inquietação, podem aparecer na 

intoxicação aguda ou overdose. Irritabilidade, tremor, ansiedade, labilidade do hu-

mor, cefaléia, calafrios, vômitos, sudorese e verborragia podem acompanhar este 

estado, que necessitará de farmacoterapia. Benzodiazepínicos podem ser prescri-

tos em doses usuais. 

O ecstasy (MDMA) é habitualmente consumido em tabletes ou cápsulas. Produz 

um quadro de euforia e bem-estar, sensação de intimidade e proximidade com os ou-

tros. Outros efeitos são a anorexia, taquicardia, tensão maxilar, bruxismo e sudorese. A 

duração dos efeitos é de 4 a 6 horas e o desenvolvimento de tolerância rápida impede 

o uso compulsivo e aditivo. Crises hipertensivas, precordialgias, arritmias cardíacas, he-

patite tóxicas, convulsões e morte já foram relatadas. Sintomas ansiosos e psicóticos 

agudos e crônicos (em indivíduos predispostos) podem aparecer. 
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Síndrome de Abstinência

A síndrome de abstinência chega a atingir cerca de 87% dos usuários de anfetamina. Sinto-

mas depressivos e exaustão podem suceder períodos prolongados de uso ou abuso (Quadro 34). 

Complicações Crônicas

Pessoas que desejam melhorar seu desempenho social utilizam anfetaminas cro-

nicamente em baixas doses (20-40mg/dia) e de modo socialmente imperceptível. Tais 

indivíduos expõem-se a esforços e atividades desnecessárias, resultando em fadiga 

excessiva. Sua crítica sobre a relação entre a fadiga e ao uso prolongado de anfetami-

nas é prejudicada. A tentativa de abandonar ou diminuir o uso resulta em depressão e 

letargia. O uso crônico torna-o distante da realidade, irritado, paranóide e impulsivo, 

descuidado com a aparência e seus compromissos. Pode haver suicídio decorrente da 

impulsividade do uso ou da depressão nos períodos de exaustão. 

Sintomas psicóticos como sintomas de primeira ordem podem ocorrer em qual-

quer modo de uso.  Normalmente, os acometidos são usuários crônicos, que utilizam 

anfetaminas em grande quantidade. As principais características são a presença de de-

lírios persecutórios e auto-referentes e de alucinações auditivas e visuais. 

Quanto às complicações clínicas, o uso crônico leva a estados de desnutrição e a 

complicações como infarto agudo do miocárdio, cegueira cortical transitória, cardiopa-

tias irreversíveis, vaso espasmos sistêmicos e edema agudo de pulmão.

Dependência

As anfetaminas são capazes de causar dependência, porém boa parte dos indi-

víduos não procura auxílio especializado. Além disso, não há abordagens específicas 
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e baseadas em evidências para esses pacientes, no entanto, considerar o consumo de 

anfetamina entre indivíduos que apresentam quadros sugestivos de complicação da 

substância (em busca do diagnóstico precoce), bem como motivá-los para buscar tra-

tamento especializado no CAPSad, melhora o prognóstico destes.

11.12.2 Manejo Farmacológico

O tratamento medicamentoso para a remissão dos sintomas de abstinência das 

anfetaminas não tem se mostrado promissor. As condutas medicamentosas seguem 

critérios adotados pela clínica individual, quando os pacientes são tratados suportiva-

mente, mantendo as condições vitais adequadas. Benzodiazepínicos de ação curta po-

dem ser utilizados, tais como o lorazepam. 

Sintomas psicóticos agudos e crônicos e ansiosos podem ser tratados com neuro-

lépticos e benzodiazepínicos.

11.13 Fluxo de Atenção

Recomenda-se que todo profissional de saúde investigue o uso de álcool e drogas 

nas pessoas atendidas, com atenção especial aos adolescentes.

zz A avaliação inicial deve ser feita preferencialmente pela equipe de Saúde 

da Família (SF) nos Centros de Saúde (CS), constituindo-se portanto a porta de 

entrada do município na rede de atenção à saúde do usuário de álcool e outras 

drogas. A equipe de SF pode contar com o suporte das equipes do NASF do 

correspondente distrito sanitário.

zz Integrantes da equipe do CAPSad reúnem-se, com freqüência mensal, com 

as equipes de Saúde Mental do NASF junto com o CAPS II e CAPS infantil para 

avaliarem, em conjunto, os encaminhamentos necessários para as pessoas com 

transtornos devido ao uso de substâncias psicoativas (TUSP), articulando assim 

um fluxo mais eficiente entre os diversos níveis de atenção;

zz Quando a equipe de SF e/ou NASF constatar a necessidade de intervenções 

especializadas (por exemplo: ineficácia do tratamento ambulatorial incluindo 

tentativa de internação domiciliar com suporte da ESF/NASF, alto risco de auto 

ou hetero-agressão, pessoas com dependência química grave, síndrome de 
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abstinência alcoólica grave, comorbidade psiquiátricas graves, etc.), o morador 

de Florianópolis pode ser encaminhado por escrito ou por telefone (48-32405472) 

para o CAPSad de Florianópolis, orientando que crianças e adolescentes devem 

comparecer ao CAPSad acompanhadas de um familiar e/ou responsável legal;

zz Quando for necessária internação hospitalar ou em comunidade terapêutica* 

(ineficácia do tratamento ambulatorial incluindo tentativa de internação domiciliar 

com suporte da ESF/NASF e/ou CAPSad na modalidade intensiva, alto risco de 

hetero ou auto-agressão/suicídio), o CAPSad fará a avaliação da indicação de tal 

procedimento, individualizando as opções de tratamento junto ao paciente e 

familiares. A Secretaria Municipal de Assistência Social (PROADQ e Abordagem 

de Rua) é o órgão que gerencia e disponibiliza os leitos para Comunidades 

Terapêuticas. Os locais atualmente disponíveis para internação psiquiátrica 

hospitalar pelo SUS são o Instituto de Psiquiatria (IPQ / Colônia Santana) em 

São José e o Centro de Convivência e Recuperação de Dependentes Químicos 

(CECRED) no Hospital Santa Teresa em São Pedro de Alcântara/SC.

* As comunidades terapêuticas são instituições filantrópicas, em geral religiosas, que 

atendem no regime de internação. Eles têm um papel importante, como rede de prote-

ção social e como instituições de atenção complementar à rede SUS. O Ministério da Saúde 

realizou em 2003-2004 um levantamento preliminar dessas instituições, e reconhece sua 

importância na atenção, especialmente porque não era da tradição da saúde pública brasi-

leira atender ao problema de álcool e drogas, e as organizações religiosas e/ou filantrópicas 

vieram suprir uma lacuna importante da política pública. Com a expansão da rede de CAPS, 

ambulatórios e hospitais gerais, vai se configurando um novo desenho na articulação do 

SUS (especialmente no âmbito local) com as comunidades terapêuticas (MS, 2006). 

zz Os moradores de Florianópolis internados por TUSP devem ter uma avaliação 

inicial (acolhimento) marcada no CAPSad, idealmente logo após a alta hospitalar, 

para dar continuidade ao tratamento ambulatorial;

zz Os usuários de álcool e outras drogas em situação de rua em Florianópolis 

devem ser encaminhados por telefone (48-3251.6250) ao Programa da 

Abordagem de Rua do Município de Florianópolis, antes de serem atendidos no 

CAPSad, pois nesse programa eles receberam atendimento e avaliação iniciais 
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(encaminhamento social, cuidados básicos de higiene e alimentação, etc.) para 

posterior encaminhamento ao CAPSad;

zz Em situações de emergências e urgências médicas (tais como convulsões, 

coma, traumatismos graves, etc.), acionar o SAMU (telefone: 192);

zz Havendo necessidade de encaminhamentos sociais, entrar em contato 

telefônico (48-3251.6213 ou 48-3251.6247) com a coordenação dos CRAS para 

identificar a unidade mais próxima da residência da pessoa e/ou familiares;

zz O CAPSad é um serviço especializado em saúde mental que atende pessoas com 

problemas decorrentes do uso ou abuso de álcool e outras drogas em diferentes níveis 

de cuidado: intensivo (diariamente), semi-intensivo (de duas a três vezes por semana) 

e não-intensivo (até três vezes por mês). É um serviço ambulatorial territorializado 

que integra uma rede de atenção em substituição à “internação psiquiátrica” (quando 

possível), e que tem como princípio a reinserção social. Realiza ações de assistência 

(medicação, psicoterapias em grupo, oficinas terapêuticas, atenção familiar e social), 

de prevenção e capacitação de profissionais para lidar com os dependentes;

zz De forma a proporcionar uma atenção adequada, a maior parte do atendimento 

no CAPSad é agendado e a admissão de novas pessoas se dá preferencialmente 

na forma de encaminhamento das ULS/ESM.

zz Situações de urgência e a demanda espontânea são atendidas pela equipe de 

acolhimento do CAPSad. As pessoas que não apresentarem gravidade suficiente 

para permanecerem em atendimento no CAPSad, ou não forem munícipes de 

Florianópolis, serão encaminhadas para as devidas instituições (ULS, ESM, etc.) 

junto à sua comunidade. Para as pessoas dependentes de álcool que desejam 

desintoxicação, será oferecido avaliação psiquiátrica preferencialmente no 

mesmo dia que procurou ou foi encaminhado ao nosso serviço, para avaliar a 

gravidade da Síndrome de Abstinência Alcoólica (SAA) e instituição da terapêutica 

adequada. Nas demais situações será explicado o funcionamento do CAPSad e 

oferecido agendamento de uma avaliação inicial para estabelecimento do plano 

terapêutico individualizado, mas a pessoa já será convidada a participar dos 

grupos abertos enquanto aguarda a data da consulta agendada;
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zz As pessoas em acompanhamento psiquiátrico no CAPSad sem necessidade 

de acompanhamento intensivo ou semi-intensivo, serão encaminhadas para 

acompanhamento psiquiátrico nas equipes regionais de saúde mental, sem 

prejuízo dos demais atendimentos ainda necessários no CAPSad;

zz As pessoas em acompanhamento no CAPSad que tiverem indicação de 

seguimento psicológico não focado na questão do abuso ou dependência de 

substâncias, serão encaminhadas para as Equipes Regionais de Saúde Mental, 

sem prejuízo dos demais atendimentos ainda necessários no CAPSad;

zz As pessoas que apresentam uso problemático de álcool e drogas devem 

receber orientação básica sobre os conceitos de abuso, dependência, abstinência, 

fissura e tratamento. Há disponibilidade de folder informativos que podem ser 

adquiridos gratuitamente junto ao CAPSad de Florianópolis e/ou no Conselho 

Estadual de Entorpecentes (CONEN), além do VIVA-VOZ da Secretaria Nacional 

Antidrogas- (SENAD). Os contatos dos locais citados estão listados em anexo;

zz Intervenções breves, com uso de técnicas motivacionais, podem ser eficazes e 

aplicáveis por qualquer profissional de saúde. Técnicas de confronto devem ser evitadas;

zz  A combinação de psicoterapia e farmacoterapia é mais efetiva. De acordo com 

a gravidade da síndrome de abstinência, a farmacoterapia deve ser administrada, 

principalmente nos casos de síndrome de abstinência alcoólica;

zz A família do paciente deve receber orientações e participar do tratamento. 

Além do acolhimento e aconselhamento da família pela equipe da ULS, pode-

se também encaminhá-las para grupos de auto-ajuda (AL-ANON, NAR-ANON, 

Amor Exigente) ou para o grupo de familiares do CAPSad de Florianópolis que se 

realiza toda quarta-feira às 16hs (horário sujeito a alterações). Os grupos de ajuda 

mútua são iniciativas voluntárias (algumas também de filiação religiosa), oriunda 

da população, e que exercem um importante papel de acolhimento aos pacientes 

dependentes de álcool e outras drogas e seus familiares. Por sua própria vocação 

e missão, eles não pertencem à rede pública de saúde, mas devem ser apoiadas e 

estimuladas. A maior dessas redes é formada pelos Alcoólicos Anônimos, que têm 

mais de 4.000 grupos espalhados pelo país. Todos os serviços da rede de saúde 
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(CAPS, ambulatórios, hospitais) devem buscar ter uma boa articulação com estes 

grupos de ajuda mútua.

Os contatos desses grupos e locais especializados no atendimento gratuito ao 

DQ de Florianópolis estão listados abaixo:

1 - CAPSad (Centro de Atenção Psicossocial para usuários de Álcool e outras Drogas)

zz Continente.

Telefone: 48-32405472 FAX: 48-32405679
Endereço: Rua José Cândido da Silva, 125. Bairro: Balneário do Estreito
e-mail: capsad@pmf.gov.br
Horário de Funcionamento: de segunda à sexta-feira, das 8h00 às 18h00.

CAPSad (Centro de Atenção Psicossocial para usuários de Álcool e outras Drogas) 

zz Ilha

Telefone: 48-3238 9926 ou 3269 8799

Endereço: Rua Frederico Veras, 60. Bairro: Pantanal.

Horário de Funcionamento: de segunda à sexta-feira, das 8h00 às 18h00.

2 - Programa de redução de danos: Localiza-se nos CAPSad

zz CAPS Ad Continente:

Endereço: Rua José Cândido da Silva, 125. Bairro: Balneário do Estreito

Telefone: 48-32405472 FAX: 48-32405679

zz CAPS Ad Ilha:

Endereço: Rua Frederico Veras, 60. Bairro: Pantanal

Telefones: 48 3238 9926 ou 3269 8799

3 - VIVA-VOZ: serviço telefônico para fornecimento de orientações e informações 

sobre o uso indevido de drogas da Secretaria Nacional Anti-Drogas (SENAD)

Telefone: 0800 510 0015

4 - Abordagem de Rua: programa da Secretaria Municipal da Criança, Adolescen-

te, Idoso, Família e Desenvolvimento Social de Florianópolis.

Telefone: 48-3251.6250

5 - Centros de Referência em Assistência Social (CRAS)

Telefones (Central): 48-3251.6213 ou 48-3251.6247
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6 - Alcoólicos Anônimos (AA): grupo de apoio/auto-ajuda para dependentes de álcool. 

Telefone (Central de Serviços - CENSAA): 48-3028.6713 ou 48-3224.6713

7 - Narcóticos Anônimos (NA): grupo de apoio/auto-ajuda para dependentes de drogas.

Telefone: 48-3246.1153 ou 48-3246.1699 ou 48-9137.1953

8 - AL-ALNON e ALATEEN: grupo de apoio/auto-ajuda para familiares, filhos 

adolescentes e amigos de dependentes de álcool. 

Telefone (Serviço de Informação Al-Anon de Santa Catarina - SIASC): 47-3361.8911 

ou 48-3241.0432

9 - Amor Exigente (AE): grupo de apoio/auto-ajuda para familiares de usuários 

de drogas.

Telefone: (48) 3244.3448

10 - CONEN (Conselho Estadual de Entorpecentes de Santa Catarina): Telefone: 

(48)-3224.1101

Gravidade

Todo critério diagnóstico possui níveis de gravidade

Os critérios diagnósticos de dependência possuem níveis de gravidade distin-

tos para cada caso. Após identificar a presença destes critérios no padrão de consu-

mo de um indivíduo, o segundo passo é determinar sua gravidade. Esta análise é fun-

damental para individualizar o diagnóstico e coletar subsídios para o planejamento 

terapêutico1(D). Alguns critérios de gravidade devem ser investigados:

zz Complicações Clínicas

As complicações clínicas proporcionam um critério objetivo da gravidade da de-

pendência. Abordá-las de modo preciso e precoce é importante por vários motivos. 

Muitas delas, quando detectadas no início, são passíveis de tratamento e recuperação 

completa, como a esteatose hepática no dependente de álcool1(D). Alguns pacientes 

recusam-se a admitir a relação entre seu consumo de drogas e as complicações rela-

cionadas, mas aceitam permanecer em tratamento devido à existência desses pro-

blemas clínicos. A presença de complicações pode estimular o paciente a buscar a 

abstinência1(D). As complicações clínicas relacionadas ao consumo de substâncias fo-

ram apresentadas nos capítulos específicos de cada substância.
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zz Comorbidades Psiquiátricas

Comorbidade é a ocorrência conjunta de dois ou mais transtornos mentais ou 

com outras condições clínicas gerais1(D). Investigar a presença de comorbidade entre 

os usuários de álcool e drogas é importante sob vários aspectos, entre eles a busca de 

tratamento: indivíduos com cormobidades têm uma tendência maior a procurar por 

tratamento médico1(D). Por fim, a melhora do transtorno psiquiátrico associado pode 

ser benéfica para a evolução do quadro de dependência estabelecido1(D).

zz Suporte Social

O suporte social é fundamental para a melhora do prognóstico dos dependentes de 

substâncias psicoativas1(B). Uma investigação completa deve abordar a situação do indi-

víduo no emprego e na família, a estabilidade do núcleo familiar e a disponibilidade desta 

para cooperar no tratamento do paciente. Caso não haja tal apoio, uma rede de suporte so-

cial deverá ser organizada. O serviço social é o mais indicado para realizar essa tarefa1(D).

Referências

ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA E CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. PROJETO 
DIRETRIZES. [s.l.]. Disponível em URL: http://www.projetodiretrizes.org.br/

CARLINI, E. A. et al. I Levantamento domiciliar sobre o uso de drogas psicotrópicas 
no Brasil: estudo envolvendo as 107 maiores cidades do país : 2001. São Paulo : 
CEBRID – Centro Brasileiro de Informações Sobre Drogas Psicotrópicas : UNIFESP 
– Universidade Federal de São Paulo, 2002.

CASTRO, L.A.; BALTIERI, D.A. Tratamento Farmacológico da Dependência do 
Álcool. Rev Bras Psiquiatr.;26(Supl):43-46, 2004.

DENIS, C.; FATSÉAS, M.; LAVIE, E., AURIACOMBE, M. Pharmacological 
interventions for benzodiazepine mono-dependence management in outpatient 
settings. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2007 Issue 2, Copyright © 
2007 The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley and Sons, Ltd.

SRISURAPANONT M, JARUSURAISIN N. Opioid antagonists for alcohol 
dependence (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 1, 2007. Oxford: 
Update Software.



Protocolo de Atenção em Saúde Mental

225

12 Urgências e Emergências 
em Saúde Mental

Caracteriza-se emergência psiquiátrica qualquer alteração de pensamento ou do 

comportamento que necessite de atendimento imediato, devido a risco para o pacien-

te ou para outros. Os casos potenciais de desenvolverem tais quadros também devem 

ser avaliados com cuidado. A prioridade do atendimento é descobrir a causa básica e 

tratá-la, além de conter a atitude ameaçadora. 

12.1 Avaliação inicial

Na avaliação inicial, o profi ssional envolvido no atendimento deve se sentir seguro 

para uma primeira aproximação. Atenção aos próprios sentimentos deve nortear a es-

colha das primeiras medidas. Em caso de uma tentativa de abordagem verbal, o atendi-

mento deve se dar em sala ampla para permitir livre movimentação do paciente, e com 

fácil acesso à porta para ambos, médico e paciente. A qualquer momento que o potencial 

para agressão for suspeitado, mesmo se a consulta já foi iniciada, o médico deve avaliar a 

possibilidade de interrompê-la para chamar alguém que acompanhe a consulta. 

A sala de atendimento não deve conter móveis ou objetos que possam ser usados 

como armas em caso de agressão. O grau de privacidade será determinado pelo médi-

co, que poderá atender a sós em sala fechada, na presença de familiares ou auxiliares de 

segurança ao lado da porta aberta ou com esses dentro da sala durante a entrevista. 
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A prioridade de se tomar medidas para controlar a situação pode limitar a pos-

sibilidade de um diagnóstico psiquiátrico completo num primeiro momento. Deve-se 

realizar um diagnóstico diferencial preliminar entre transtornos mentais orgânicos e 

psicóticos, como objetivo de escolher uma primeira conduta com a maior segurança 

possível para o paciente. 

É importante obter o maior número de informações junto a todas as fontes dispo-

níveis, familiares, conhecidos, acompanhantes ou policiais que trouxeram o paciente. 

Perguntar sobre antecedentes de doença ou tratamento psiquiátrico, uso de drogas ou 

álcool, sinais de doença física e outras circunstâncias que precederam o aparecimento 

do quadro. Proceder ao exame do estado mental, exame físico e neurológico levando 

em conta que, desde o início, tal processo de avaliação pode necessitar de interrupção 

para contenção física ou mesmo medicamentosa do paciente para redução de riscos ou 

alívio de sintomas. 

12.1.1 Agressividade e agitação psicomotora

O comportamento agressivo é determinado por múltiplas causas, em que intera-

gem fatores, psiquiátricos, sociais e biológicos. 

Fatores de risco: 

zz Idade jovem (15 a 24 anos); 

zz Gênero masculino; 

zz Baixo nível sócio-educacional; 

zz Maior taxa de re-hospitalização; 

zz Comorbidade com transtorno de personalidade anti-social; 

zz História de ato violento, assalto, prisões, vítima de violência na infância; 

zz Psicológicos: baixa tolerância às frustrações, baixa auto-estima, baixa tolerância 

a relações próximas, tendência a mecanismos de dissociação e projeção

Avaliação do paciente potencialmente agressivo 

Fazer uma abordagem mais protegida e eficaz favorecendo o entendimento dos 
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fatores determinantes, do aspecto psicopatogênico, psicológico e situacional. 

Observar postura do paciente, inquietação, atitude tensa, volume de voz alto, 

aceleração, intolerância a abordagem indicam possibilidade de agitação psicomotora. 

Quadros psiquiátricos que mais comumente apresentam agressividade são: 

Transtornos mentais orgânicos: são aqueles que apresentam alterações de cons-

ciência, orientação e outras funções cognitivas e humor. Podem apresentar alterações 

bruscas de comportamento. Em geral decorrentes de delirium, epilepsia, alterações de 

lobo frontal e temporal e intoxicação/abstinência de drogas; 

Quadros psicóticos agudos: os mais importantes são a esquizofrenia, transtorno 

afetivo bipolar episódio de mania e transtorno delirante paranóide; 

Transtornos de personalidade: anti-social, paranóide, borderline;

12.1.2 Transtornos mentais orgânicos 

a) Álcool e outras drogas 

zz Intoxicação por álcool e outras drogas psicoativas como anfetaminas ou cocaína. 

zz Estados de abstinência por álcool e outras drogas depressoras do sistema 

nervoso central (SNC) como opiáceos e barbitúricos (Ver Capítulo de Álcool e 

outras Drogas). 

zz Reações paradoxais ao uso de benzodiazepínicos e barbitúricos, ou reação 

idiossincrásica ao uso de álcool (embriaguez patológica). 

Nesses quadros, o diagnóstico pode ser suposto pela presença de nistagmos, 

alterações pupilares, alterações de marcha, sudorese e outros sinais de disfunção au-

tonômica. Eles podem apresentar hiperexcitação, hipervigilância, ansiedade intensa, 

até comportamento muito violento (como na embriaguez patológica) e também estar 

presente rebaixamento de consciência e de delírio. 

Os quadros de urgência e emergência provocados por intoxicação aguda de ál-

cool e outras drogas ou síndrome de abstinência estão mais detalhados no Capítulo de 

Álcool e outras Drogas .
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b) Doenças próprias do SNC e Doenças sistêmicas com repercussão no SNC 

Trauma crânio encefálico (TCE), infecções, distúrbios cerebrovasculares, doença 

de Alzheimer, doença de Wilson, esclerose múltipla e outras. 

Nesse item, atenção para sinais físicos de trauma, febre, rebaixamento do nível 

de consciência, sinais localizadores e prejuízo cognitivo. 

Hipoglicemia, distúrbios hidroeletrolíticos, uremia, infecções sistêmicas, lúpus 

eritematoso sistêmico e outras. 

Confusão mental e sinais periféricos das doenças em questão como febre, toxe-

mia, lesões de pele e outros, são indicativos desse diagnóstico. 

Delirium 

Síndrome clínica caracterizada por: 

zz Distúrbio da consciência, com redução da capacidade de direcionar, focalizar, 

manter ou deslocar a atenção. 

zz Distúrbio cognitivo ou desenvolvimento de uma perturbação que não bem 

explicada por demência preexistente, estabelecida ou em evolução. 

zz As alterações se desenvolvem ao longo de um curto período de tempo (horas 

a dias), com tendência a flutuações no decorrer do dia. 

zz Existem evidências, a partir de história e exame físico ou achados laboratoriais, 

que as alterações são causadas por uma condição médica geral. 
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Diagnóstico: 

E utilizado para diagnóstico de delirium uma escala que é o Confusion Assesment 

Method (CAM) 
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Tratamento:
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Síndrome neuroléptica maligna 

Quadro raro, porém letal, idiossincrático, dose independente, associado mais ao 

uso de antipsicóticos de uma forma geral e principalmente com os incisivos, embora 

possa ocorrer com uso de antidepressivos tricíclicos, IMAO, metoclopramina, amanta-

dina, carbamazepina (abstinência), lítio e anticolinérgicos (abstinência). 

Principais fatores de risco: 

zz Gênero masculino 

zz Presença de transtorno mental orgânico ou transtorno do humor 

zz Agitação 

zz Desidratação 

zz Temperatura ambiental alta 

zz Uso de medicação injetável 

zz Uso concomitante de antipsicótico e lítio 

Quadro clínico 

Hipertermia ou febre, rigidez muscular intensa e dois ou mais dos seguintes sinto-

mas: sudorese, disfagia, tremor, incontinência, rebaixamento do nível de consciência, 

taquicardia, alteração da pressão arterial, leucocitose ou aumento da concentração da 

creatinina fosfoquinase (CPK). 

Tratamento 

zz Tratamento intensivo 

zz Resfriamento do paciente 

zz Suspensão de todos antipsicóticos, lítio e antidepressivos 

zz Controle das funções renais, hepáticas e CPK 

zz Tratamento específico: bromocriptina 7,5 a 60 mg/dia VO e dantrolene 1 a 5 

mg/kg/dia EV e benzodiazepínicos.



233Protocolo de Atenção em Saúde Mental

Transtornos psicóticos 

Ao se atender um indivíduo com sintomas psicóticos é extremamente importante 

realizar o diagnostico diferencial do quadro, para que se possa tratar adequadamente: 

zz Doença Médica Geral: epilepsia do lobo temporal, tumor, AVC, transtornos 

endócrinos/metabólicos (porfirias), infecções, doença auto-imune e quadros 

tóxicos. 

zz Substâncias de abuso: estimulantes (anfetamina, cocaína), alucinógeno 

(fenciclidina), anticolinérgicos (alcalóides de beladona), delirium por abstinência 

de álcool, delirium por abstinência de barbitúrico.

zz Doença psiquiátrica: esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo, transtorno 

psicóticos de humor, reação psicótica breve, transtorno esquizofreniforme, 

transtorno delirante, transtorno psicótico induzido, transtorno de pânico, 

transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de personalidade, transtorno 

factício e simulação.

a) Esquizofrenia

zz Na forma paranóide em episódios agudos, pode levar a comportamento 

agitado ou agressivo como reação à presença de um delírio persecutório auto-

referente ou alucinações auditivas de comando.

zz Na forma catatônica, pode apresentar episódio de agitação extrema e 

comportamento destrutivo (“furor catatônico”), após período de estupor 

catatônico que é característico dessa doença. 

zz Episódio esquizofrênico agudo (forma não definida) pode cursar com muita 

ansiedade, inquietação, desorganização do pensamento e alucinações auditivas e 

visuais. Algumas psicoses reativas, de etiologia predominantemente psicogênica, 

podem apresentar ansiedade intensa, desorganização do pensamento, alucinações 

múltiplas, delírios paranóides, hiperexcitação e irritabilidade, geralmente de início 

abrupto após um evento de vida estressante. 

b) Transtornos de humor



234 Protocolo de Atenção em Saúde Mental

zz Fase maníaca do transtorno afetivo bipolar - Cursando com hiperatividade 

motora, hiperexcitação e hipervigilância, exaltação, delírios de grandeza ou 

ainda irritabilidade intensa, agressividade não dirigida e desorganização global 

do comportamento. 

zz Alguns quadros de depressão psicótica apresentam ansiedade intensa, 

inquietação ou humor instável (disforia). 

Tratamento

Questões fundamentais devem preceder o início do tratamento: 

zz Avaliação do risco de suicídio, perguntando abertamente e quantificando; 

zz Exclusão da possibilidade do quadro psiquiátrico ser sintoma de outra doença ou 

de uso de medicamentos ou substâncias - neste caso, otimizar o tratamento da doença 

médica associada, reavaliar o paciente e tratar depressão se esta ainda estiver presente; 

zz Avaliação da história psiquiátrica prévia, suspeita de episódio maníaco/

hipomaníaco, inclusive na família (p. ex., euforia, gastos excessivos, irritabilidade 

intensa, idéias de grandeza). 

Tratamento não medicamentoso: 

zz As metas do tratamento específico são: 

zz Engajar o paciente e a família, desde o início, numa relação de trabalho 

colaborativo, de confiança e de cuidado 

zz Prevenir danos 

zz Controlar distúrbios de comportamento 

zz Suprimir sintomas 

zz Determinar e dar atenção aos fatores que levaram à ocorrência do episódio 

agudo 

zz Realizar um retorno rápido ao melhor nível de funcionamento prévio 

zz Atenção especial à presença de ideação, intenção ou planejamento suicida e à 

presença de alucinações imperativas 
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zz Informar a família e ao paciente, considerando a capacidade deste de assimilar 

a informação, sobre a natureza e o manejo terapêutico da doença, inclusive sobre 

os benefícios e efeitos colaterais dos medicamentos

O controle efetivo da agressão e da agressividade pode ser freqüentemente al-

cançado por meio de abordagens comportamentais, do estabelecimento de limites e 

da escuta persuasiva: 

zz Conduzir a um ambiente de privacidade e segurança; 

zz Desde o início reafirmar que a equipe está apenas para cuidar; 

zz Deixar o paciente falar abertamente; 

zz Não são adequadas atitudes de comando, desafio, raiva ou agressividade; 

zz Afastar pessoas ou objetos que desencadeiam reações agressivas por parte 

do paciente. 

zz Contenção física deve ser usada exclusivamente quando houver necessidade 

de proteger o paciente, a equipe e outras pessoas presentes, permitindo a 

avaliação clínica. Faz-se necessária quando a abordagem verbal não for suficiente 

ou quando o paciente persiste em atitude agressiva e resistente ao tratamento. 

Deve ser realizada pela equipe do serviço, previamente treinada, que realizará a 

contenção no leito de observação de forma que permita as avaliações clínicas, 

medidas de higiene, alimentação e medicação. Deve durar um tempo limitado 

(máximo de doze horas) e exige reavaliações pelo menos de hora em hora. Quando 

se obtiver a tranqüilização deve-se suspender a contenção.

Tratamento medicamentoso: 

zz A administração oral e preferível à injetável; 

zz Utilizar a menor dose eficaz, aumentando gradativamente; 

zz Prescrever benzodiazepínicos e antipsicóticos de acordo com os limites 

terapêuticos; 

zz No manejo inicial de agitação psicomotora do Transtorno Afetivo Bipolar, o uso a 

curto prazo de benzodiazepínicos pode ser considerado com o agente antimaníaco; 
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zz Os antipsicóticos são as medicações de escolha no caso de pacientes com 

esquizofrenia (haloperidol 5mg); 

zz A sedação rápida não é mais uma estratégia recomendada nas diretrizes 

recentes (APA2004) 

zz A administração de midazolam (15mg) mostrou-se superior em termos de 

sedação (e, consequentemente, de redução de agitação) em relação à combinação 

de haloperidol (5mg) e prometazina (50mg), ambos via intramuscular.

Medidas gerais 

zz “Espera vigilante” em casos leves: 

zz no caso dos Centros de Saúde, agendar retorno para 2-4 semanas e 

fazer busca ativa caso falte à consulta (muitos destes pacientes melhoram 

espontaneamente enquanto são observados); 

zz no caso dos serviços de emergência, avisar a unidade de referência sobre 

a existência do caso e encaminhamento.

zz Aconselhamento em higiene do sono e manejo de ansiedade; 

zz Nos quadros de transtorno de humor, recomendar programa estruturado de 

exercícios, como caminhadas ou ginástica. 

Considerar a possibilidade de internação quando:

zz Constituam risco para si ou para terceiros. 

zz Estejam severamente doentes e possuam uma fraca rede de apoio extra 

hospitalar ou ainda demonstrem significativo prejuízo em sua crítica. 

zz Tenham complicações em suas condições clínicas ou psiquiátricas ou não 

estejam respondendo adequadamente ao tratamento ambulatorial.

zz Quando o paciente é incapaz de se cuidar adequadamente: recusa alimentar, 

recusa fazer higiene necessária; 

zz Necessidade de constante supervisão e apoio que não pode ser oferecido pela 

família ou rede de apoio; 
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zz Quando os efeitos colaterais do medicamento se tornam potencialmente 

fatais: pseudoparkinsonismo grave e síndrome neuroléptica maligna.

zz Quando a pessoa apresentar risco de suicídio, e os recursos da comunidade e 

da equipe de saúde mental tiverem sido esgotados;

zz Quando a agressividade representar perigo para si ou para outros, esgotados 

os recursos extra hospitalares;

zz Quando a pessoa é incapaz de cuidar-se adequadamente (recusa alimentar, 

higiene precária) e esse comportamento implica em risco para a vida, uma vez 

esgotados os recursos disponíveis na atenção básica (ESF e NASF) e CAPS, mesmo 

com o envolvimento dos familiares e profissionais.

Transtornos de personalidade: anti-social, paranóide, borderline e outros

zz Transtornos de personalidade - Em geral, são episódios de comportamento 

disruptivo ou impulsivo (perda de controle) ou ainda violência dirigida (“acting-

out”) que se repetem na história do paciente. Com freqüência, o paciente é trazido 

ao médico, após a ocorrência de um episódio, já calmo, para avaliação do estado 

mental. Os quadros mais freqüentes são: transtorno explosivo intermitente, 

personalidade “borderline” e personalidade anti-social. 

zz Nem todo comportamento violento deve ser tomado como causado por um 

transtorno mental, devendo-se considerar a possibilidade de se tratar de um 

episódio de agressividade em um indivíduo sem alterações psicopatológicas. 

12.1.3 Transtornos mentais não orgânicos e não psicóticos 

Nos quadros de urgência com sintomatologia ansiosa, deve-se investigar outras 

etiologias orgânicas na presença de sintomas atípicos como perda de consciência, alte-

ração da marcha, liberação de esfíncteres, fala pastosa, cefaléia; mesmo quando o pa-

ciente preencha os demais critérios para transtornos ansiosos, o início após 45 anos de 

idade (pela epidemiologia, idade menos freqüente de inicio de um transtorno ansioso) 

deve sinalizar a necessidade de pesquisar mais intensamente. 

Deve ser descartada ansiedade induzida por fármacos, na intoxicação ou absti-
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nência de drogas ou psicotrópicos.

Inúmeras doenças cardíacas podem mimetizar sintomas ansiosos, entre elas arrit-

mias, taquicardia supraventricular (atrial ou nodal), angina pectoris e infarto do miocárdio. 

O hipertireodismo pode provocar crises de ansiedade, taquicardia e sudorese, 

sendo sugerido dosagens de T3, T4 livre e TSH numa avaliação inicial. O hiperparati-

reoidismo, menos frequentemente, pode se manifestar com crises de ansiedade, sendo 

necessária a dosagem sérica de cálcio. 

Os feocromocitomas, embora raros, devem ser lembrados no diagnóstico dife-

rencial, principalmente quando as crises se associam a cefaléia severa e hipertensão. 

O exame físico é geralmente suficiente para descartar a ocorrência de crise asmá-

tica ou doença pulmonar obstrutiva. 

Condições que podem desencadear sintomas de ansiedade

Doenças clínicas 

• Hipertireoidismo, hiperparatireoidismo 

• Síndrome de tensão pré-menstrual 

• Dor crônica 

• Asma/Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

• Angina/Insuficiência cardíaca congestiva 

• Hipertensão/Prolapso da válvula mitral 

• Infarto do miocardio 

• Síndrome pós-concussional 

• Acidente vascular isquêmico transitório 

Intoxicação e abstinência por Drogas 

• Anfetaminas e Cocaína 

• Alucinógenos 

• Álcool e outros sedativos, opióides 

Fármacos que podem causar sintomas 
ansiosos 

• Antidepressivos (ISRS) 

• Anticonvulsivantes (Carbamazepina) 

• Corticosteróides e AINEs (Indometacina) 

• Broncodilatadores (Teofilina) 

• Tiroxinas 

• Anti-histamínicos e anticolinérgicos 

• Anticolinérgicos 

Transtornos psiquiátricos 

• Depressão 

• Início de um surto psicótico 

• Transtorno do humor - fase maníaca 

• Alguns transtornos de personalidade 

zz Quadros de ansiedade generalizada - Podem apresentar episódios de exacerbação 

da ansiedade, inquietação motora, gemidos incessantes, queixas somáticas, 

irritabilidade. 
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zz Ataques de pânico - Episódio súbito e intenso de ansiedade com sintomas 

físicos (tremores, taquicardia, dor torácica, sensação de falta de ar ou sufocamento, 

parestesias) associados a medo de morrer, desmaiar ou perder o controle. 

zz Luto - Vítimas de violência, ou reação não adaptativa a um ou mais fatores de 

estresse psicossocial identificáveis. 

zz Transtorno conversivo - Situação em que se verifica uma alteração funcional na 

motricidade e/ou sensibilidade do paciente sem que haja um comprometimento 

anatômico que a justifique e sem que haja voluntariedade do paciente na produção 

dos sintomas. Geralmente mimetizam crises convulsivas tipo grande-mal, com 

queda ao chão e hiperatividade motora com grande dramaticidade. Podem se 

acompanhar de gritos ou gemidos. Não apresentam os sinais neurológicos 

característicos das crises epilépticas.

zz Transtorno dissociativo - Perturbações de funções neurológicas (consciência, 

memória, identidade, percepção do ambiente) na ausência de patologia orgânica. 

(Ex: amnésia dissociativa, fuga dissociativa)

Tratamento 

zz Ataque de Pânico:

Necessária avaliação clínica descartando condição médica geral ou uso de subs-

tâncias psicoativas. 

Tratamento da fase aguda: 

Respiração lenta 

Intervenção sobretudo psicoterápica 

Em casos mais graves: diazepam 5 a 10mg VO, IM ou EV* 

zz Luto - vítimas de violência, ou reação não adaptativa a um ou mais fatores de 

estresse psicossocial identificáveis. 

Tratamento da fase aguda: 

Intervenção sobretudo psicoterápica 

Em casos mais graves: diazepam 5 a 10mg VO, IM ou EV* 

zz Transtorno conversivo 
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Tratamento da fase aguda: 

Diazepam 5 a 10mg VO, IM ou EV* 

Apoio psicológico 

zz Transtorno dissociativo

Tratamento da fase aguda: 

Diazepam 5 a 10mg VO, IM ou EV* 

Apoio psicológico 

*doses menores para idosos, alcoolistas e portadores de doenças clínicas (ex: insuficiência hepática, renal...) 

 

12.1.4  Risco de Suicídio 

Perguntar ao paciente sobre ideação suicida não induz ao suicídio, e pode tran-

qüilizá-lo, por perceber que pode falar abertamente de todos os aspectos de sua con-

dição. Todos os pacientes com depressão, unipolar ou bipolar, moderada a grave, além 

dos episódios mistos, devem ser perguntados aberta e especificamente sobre ideação, 

planos e tentativas de suicídio. Idosos têm alto risco de suicídio, e solidão é o principal 

motivo relatado para considerar suicídio. Aqueles com perdas recentes, principalmente 

de cônjuge, e doenças médicas limitantes e incapacitantes devem ser rastreados ativa-

mente para depressão e suicídio.

Considerações na avaliação do risco de suicídio:

zz Avaliar presença de ideação, intenção ou plano suicida 

zz Acesso a meios para efetuar o suicídio e a letalidade desses meios 

zz Tentativas prévias e a gravidade dos intentos 

zz Avaliar potenciais comportamentos de auto ou hetero agressão, incluindo 

autonegligência.

zz A desesperança significativa é a principal dimensão psicológica associada ao suicídio.

zz A impulsividade e agressividade podem ser as principais características que 

compõem o comportamento suicida. 

zz Presença de abuso de álcool ou outras substâncias 
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zz Aderência ao tratamento ambulatorial 

zz Freqüentes recaídas, pobre controle sintomático, contínuo prejuízo funcional 

ou comorbidade com transtornos ansiosos. 

zz Sintomas psicóticos, alucinações de comando ou ansiedade severa 

zz Exacerbação aguda dos sintomas de episódio maníaco ou depressivo grave

zz História familiar de ou exposição recente a suicídio 

zz Presença ou ausência de suporte familiar/social 

Se for observado que o paciente encontra-se em risco de suicídio, ostentando 

bravuras ou negligência consigo mesmo, é um risco significativo a outros, incluindo 

seus dependentes. Ou ainda se apresenta um histórico de admissões recorrentes, par-

ticularmente compulsórias, um plano de crise deve ser desenvolvido em colaboração 

com o paciente, abrangendo:

zz uma lista de gatilhos potencialmente identificados, no âmbito pessoal, social 

e ambiental bem como sintomas iniciais de recaída. 

zz um protocolo de implemento de doses de medicamentos para os pacientes 

em risco de mudança para mania e para os quais sinais precoces possam ser 

identificados – protocolos devem ser monitorados regularmente e não substituem 

uma revisão de urgência. 

zz a intervenção com maior grau de recomendação para diminuição do risco de 

suicídio é o tratamento adequado e eficaz dos pacientes.

zz uma limitada quantidade de medicação psicotrópica deve ser prescrita para 

pacientes durante períodos de alto risco de suicídio.

zz como o paciente ou cuidador podem acessar cuidados, deve estar claro 

os nomes dos profissionais de saúde em atenção primária e secundária que se 

comprometeram com o plano de crise. 

Local de tratamento

O local de tratamento é determinado pela gravidade do quadro, sistemas de su-

porte e aderência ao tratamento. 
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Pode ser considerado para tratamento ambulatorial o paciente com ideação sui-

cida crônica e/ou autolesão sem repercussão clínica grave, com apoio familiar e psicos-

social estáveis e/ou acompanhamento psiquiátrico ambulatorial já em andamento. 

Quando optamos por não internar um paciente com risco de suicídio, devem ser 

orientadas medidas como tirar armas de fogo e facas da casa, não deixar medicamen-

tos ou produtos tóxicos acessíveis, manter algum familiar ou amigo constantemente 

presente. Estas medidas simples podem diminuir o acesso do paciente a meios de se 

lesar e diminuir as chances de suicídio. 

Adaptado de: WHO. Preventing Suicide: a resource for general phisicians. WHO: Geneva, 2000. 

Disponível emhttp://www.who.int/mental_health/media/en/56.pdf
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APÊNDICE 1

Medicações segundo nível de dispensação:

Medicação Nível I

zz Morador de Florianópolis

zz Cadastrado na ESF

zz Fazer cadastro na farmácia

zz Receita

zz CID-10 de indicação

zz Cartão do SUS

Fluoxetina - 20mg

Diazepam - 10mg

Amitriptilina - 25mg

Imipramina - 25mg

Acido Valpróico - 250 e 500mg

Carbamazepina - 200mg

Fenobarbital - 100mg   

Fenitoína 100mg

Carbonato de Lítio - 300mg

Vitamina B1 - 100 ou 300 mg

Haloperidol - 5mg

Clorpromazina – 25 e 100 mg

Medicação Nível II

zz Morador de Florianópolis

zz Cadastrado na ESF

zz Fazer cadastro na farmácia

zz Receita

zz CID-10 de indicação
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zz Cartão do SUS

zz Laudo justificando opção dos medicamentos fora da listagem do nível I, 

devendo ser dispensados apenas com os seguintes critérios:

Nortriptilina 25 mg – idosos, intolerância a outros antidepressivos triciclicos

Sertralina 50 mg – idosos, intolerância ou risco de interações medicamentosas 

com a fluoxetina, depressão resistente

Haloperidol 2mg/ml gotas – crianças e idosos; necessidade de uso de doses menores*

Fluoxetina 20mg/ml gotas – crianças e idosos; necessidade de uso de doses menores*

Fenobarbital 40mg/ml gotas – crianças e idosos

Fenitoína 100mg/5ml suspensão – crianças e idosos

Ácido Valpróico 250mg/5ml suspensão – crianças e idosos

Clobazam 10 mg – casos específicos* de epilepsia

Lorazepam 1 mg – idosos, polimedicados, comprometimento hepático

Medicação Nível III

zz Morador de Florianópolis

zz Cadastrado na ESF

zz Fazer cadastro na farmácia

zz Receita

zz CID-10 de indicação

zz Cartão do SUS

zz Laudo justificando opção dos medicamentos fora da listagem do nível I e II, 

devendo ser dispensados apenas com critérios específicos

zz Prescrito apenas por especialistas, dentro de programas específicos

Bupropiona 150 mg – tabagismo, disfunção sexual causada por antidepressivos, 

intolerância aos outros antidepressivos

Goma de mascar nicotínica 2mg – tabagismo

Adesivo transdérmico nicotínico 7, 14 e 21mg – tabagismo 

Dissulfiram 250mg – dependência ao álcool 
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Haloperidol 50mg/ml decanoato – casos específicos* de esquizofrenia e trans-

torno bipolar

* casos específicos discutidos no decorrer deste Guia

Medicações Excepcionais de Alto Custo - dispensadas em caráter excepcional 

pela Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina, que seguem as diretrizes do pro-

grama de medicamentos excepcionais do ministério da saúde.


