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RESUMO 

Introdução: Os fármacos que agem no sistema nervoso central são 
responsáveis por múltiplas reações adversas. Desta forma, a sua utilização 
requer um maior monitoramento, visto que tais reações podem gerar grandes 
transtornos à saúde do indivíduo. Objetivo: Investigar o consumo de 
psicofármacos em um hospital público de pequeno porte. Metodologia: Trata-
se de um estudo descritivo, exploratório, realizado num hospital da rede 
municipal de Teresina-PI. A coleta de dados foi realizada entre os meses de 
janeiro a maio de 2019, sendo que as variáveis investigadas foram: o consumo 
médio de medicamentos, concentração, forma farmacêutica e via de 
administração utilizada. Resultado e discussão: Percebeu-se a prevalência da 
classe terapêutica dos analgésicos opióides injetáveis tramadol (45,4%) e 
morfina (9,8%), seguida dos ansiolíticos (diazepam) com 9,5% e por último a 
classe dos anticonvulsivantes, especificamente a fenitoína (8,86%). Esse perfil 
de consumo pode está relacionado com a segurança dos pacientes internados, 
pois os analgésicos opióides produzem alívio mais rápido da dor leve a 
moderada.  Conclusão: Revelou-se uma alta prevalência de utilização dos 
opióides num hospital público de pequeno porte, enfatizando que apesar de 
existirem alternativas para o tratamento da dor de intensidade leve a 
moderada, essa classe terapêutica foi a indicação principal tanto no período 
perioperatório como também nas crises dolorosas de menor intensidade. 
Ressalta-se, portanto a necessidade do papel do farmacêutico, seja no controle 
rigoroso da dispensação, seja educando a comunidade sobre o uso racional de 
medicamentos com vistas a garantir a segurança do paciente no ambiente 
hospitalar.   

Palavras-chave: Psicotrópicos; Medicamentos de controle especial; Uso 
racional de medicamentos. 
______________________________________________________________ 

ABSTRACT 

Introduction: Drugs that act on the central nervous system are responsible for 
multiple adverse reactions. Thus, their use requires greater monitoring, since 
such reactions can generate great disruptions to the health of the individual. 
Objective: To investigate the use of psychoactive drugs in a small public 
hospital. Methodology: This is a descriptive, exploratory study performed at a 
hospital in the Teresina-PI municipal network. Data collection was carried out 
between January and May 2019, and the variables investigated were the mean 
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drug consumption, concentration, pharmaceutical form and route of 
administration used. Results and discussion: The prevalence of the 
therapeutic class of opioid analgesics, tramadol (45.4%) and morphine (9.8%), 
followed by anxiolytics (diazepam) with 9.5% and the class of anticonvulsants, 
specifically phenytoin (8.86%). This consumption profile may be related to the 
safety of hospitalized patients, as opioid analgesics produce faster relief from 
mild to moderate pain. Conclusion: It turned out to be high prevalence of 
opioid use in a small public hospital, emphasizing that although there are 
alternatives for the treatment of pain of mild to moderate intensity, this 
therapeutic class was the main indication both in the perioperative period as 
well as in the painful crises of lesser intensity. The need for the role of the 
pharmacist is therefore emphasized, either in the strict control of the 
dispensation or in educating the community about the rational use of medicines 
in order to guarantee patient safety in the hospital environment. 
Keywords: Psychotropic; Medications of special control; Rational use of 
medicines. 
_____________________________________________________________________________ 

 

INTRODUÇÃO 

        Os medicamentos são importantes instrumentos terapêuticos utilizados no 
processo saúde e doença, sendo responsáveis por parte significativa do 
aumento da expectativa e da qualidade de vida da população (COSTA et al., 
2011). Todo medicamento e, sobretudo os psicofármacos devem ser utilizados 
de uma forma racional, tendo em vista que podem produzir diversos efeitos 
adversos, causar dependência e o seu uso prolongado pode gerar diversos 
problemas à saúde da população (CHERIN et al., 1997).  

        A utilização dos psicofármacos tem crescido e tal fato tem sido atribuído 
ao aumento dos diagnósticos de transtornos psiquiátricos na população, 
(RODRIGUES; FACCHINI; LIMA, 2006). A prevalência estimada de transtornos 
mentais e de comportamento é de 12% na população mundial, sendo que mais 
de 450 milhões de pessoas sofrem de algum problema de saúde mental e 
grande parte destes usuários é tratada na Atenção Primária à Saúde (ROCHA; 
WERLANG, 2012). Desse modo, o objetivo deste estudo foi investigar o 
consumo de psicofármacos em um hospital público de pequeno porte. 

METODOLOGIA 

         Trata-se de um estudo descritivo exploratório realizado num hospital 
municipal de Teresina-PI. Os registros hospitalares do uso de medicamentos 
psicotrópicos foram revisados visando identificar o consumo dos mesmos nos 
meses de janeiro a maio de 2019.  

         O instrumento para a coleta de dados foi uma planilha computadorizada 
composta por uma parte específica sobre as dispensações dos medicamentos 
na unidade hospitalar representado por um Sistema Informatizado de 
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Dispensação e no Controle de Estoque de Medicamentos do Serviço de 
Farmácia, considerando-se os medicamentos padronizados e dispensados aos 
pacientes hospitalizados nas unidades da cardiologia e da clínica geral, assim 
como também os atendimentos de urgência do hospital. A análise descritiva 
dos dados foi realizada determinando o medicamento, sua concentração, forma 
farmacêutica, via de administração utilizada e a média das dispensações. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

GRÁFICO 1: Porcentagem da relação dos principais psicofármacos  utilizados 
em uma  unidade hospitalar  de acordo com a média  mensal de dispensação.  
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Fonte: Autoria própria. 

         Observou-se maior prevalência de uso dos opióides, sendo predominante 
o uso do tramadol (45,4%), o que pode ser atribuído ao tratamento de dor 
moderada a intensa, bem como de dor aguda e crônica. Além disso, apresenta 
efeito analgésico nos nervos periféricos que, em parte, é semelhante ao de 
anestésico local (ASHMAWI&SOUS, 2015). Por outro lado, possui um maior 
potencial de interação com outros medicamentos, o que pode ser um problema 
para idosos internados em uso de polifarmácia (RIBEIRO&COSTA, 2015). 

TABELA 1: Medicamentos utilizados de acordo com a concentração, forma 
farmacêutica, classe terapêutica, e via de administração.  

Medicamento Concentração Classe 
terapêutica 

Forma 
farmacêutica 

Via de 
administração 

Fentanila 0,05mg/ml Analgésico Injetável Endovenoso 
Tramadol 50mg/ml Analgésico Injetável Endovenoso 
Morfina 10mg/ml Analgésico Injetável Endovenoso 

Fenobarbital 100mg/ml Barbitúrico Injetável Intramuscular 
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Fenitoína 50mg/ml Antiepilépticos Injetável Intramuscular 
Midazolam 5mg/ml Benzodiazepínico Injetável Intravenoso 
Diazepam 5mg Ansiolítico Comprimido 

revestido 
Via oral 

Risperidona 1mg Antipsicótico Comprimido 
revestido 

Via oral 

Clonazepam 2mg Ansiólitico Comprimido 
revestido 

Via oral 

Fonte: Autoria própria. 

          Com relação aos registros de uso de analgésicos de maior intensidade, 
identificou-se maior prevalência de morfina (9,8%) e fentanila (3,37%). Isso se 
deve a presença de dores intensas nos pacientes. O uso da morfina nos 
registros de analgésicos fortes pode estar relacionado à maior facilidade de 
manejo desse medicamento em pacientes internados em unidades de clínica 
médica quando comparados ao fentanila, sendo que pode se citar como 
desvantagens relacionadas ao uso do fentanil a menor duração do efeito 
analgésico se comparado com doses equivalentes de morfina, sendo 
frequentemente necessário o uso da bomba de infusão ou altas doses, que 
traria como consequência maior potencial de sedação (YAKSH; WALLACE, 
2012). 

           Enquanto que a prevalência de benzodiazepínicos representados 
principalmente pelo Diazepam (9,5%), Clonazepam (3,6%) e Midazolam (4,4%) 
possa ser justificada para a indicação no tratamento da ansiedade severa, 
insônia, epilepsia, síndrome de abstinência alcoólica e como adjuvante no 
tratamento da esquizofrenia (FIRMINO ET AL, 2012).Além de promover menor 
risco de quedas e fraturas em pacientes internados, decorrentes da atividade 
sedativa (ULBRICH et al.,2017). 

            Por fim o uso de Fenitoina (5,7%) encontrado pode ter sido  para o 
tratamento das crises convulsivas após neurocirurgia, como também crises 
tônico-clônicas generalizadas e crise parcial complexa  em indivíduos 
internados na clínica geral do hospital em estudo (BRASIL,2019). 

CONCLUSÃO 

          Nos achados revelaram uma alta prevalência de utilização dos opióides 
num hospital público de pequeno porte, enfatizando que apesar de existirem 
alternativas para o tratamento da dor de intensidade leve a moderada, essa 
classe terapêutica foi a indicação principal tanto no período perioperatório 
como também nas crises dolorosas de menor intensidade. Ressalta-se, 
portanto a necessidade do papel do farmacêutico, seja no controle rigoroso da 
dispensação, seja educando a comunidade sobre o uso racional de 
medicamentos com vistas a garantir a segurança do paciente no ambiente 
hospitalar.   
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