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 C L A R A  S O A R E S 

É preciso tomar 
tantos comprimidos?

Os estudos confirmam: um em cada cinco portugueses tem perturbações 
mentais e toma muita medicação. Quais são os riscos? Há outras soluções? 

Conheça as respostas e as opções para ter qualidade de vida

O dia até pode estar 
bonito e as pessoas 
parecerem simpáti-
cas com os seus olás 
matinais. Porém, há 
alguma coisa de er-
rado, dentro ou fora 
de nós: a costumeira 

dor de cabeça ou de costas, a falta de 
apetite crónica, o estado de abatimento 
e de angústia; outras vezes, são as noi-
tes mal dormidas, os esquecimentos e a 
dispersão, os suores, as palpitações, o 
receio de morrer a qualquer momento; 
ou ainda as explosões no trânsito, as 
discussões frequentes, lesões, aciden-
tes, sensação de incompreensão e falta 
de sentido. Os psicofármacos, remédios 
para aliviar o sofrimento mental e tratar 
desequilíbrios químicos, têm um papel 
decisivo nessas alturas críticas: aliviam o 
sofrimento mental, tratam desequilíbrios 
químicos e funcionam como alavancas 
de bem-estar, capazes de devolver a 
normalidade e trazer algum consolo, 
o que quer que tal signifique para cada 
um de nós. O problema é que o consu-

mo destes comprimidos se mantém em 
níveis perigosamente elevados. Segundo 
o INFARMED – Autoridade Nacional do 
Medicamento, entre 2012 e 2017 regis-
tou-se um aumento do consumo de em-
balagens de medicação para perturbações 
psicológicas em praticamente todas as 
classes terapêuticas. Os números mais 
recentes permitem afirmar que as vendas 
de medicamentos para acalmar e dormir 
superam os 10 milhões e meio. Ou seja, 
por ano, cada português consome cerca 
de uma embalagem e meia. Quanto aos 
antidepressivos, se em 2012 eram mui-
tos e não chegavam aos 6 milhões, que 
dizer dos quase 8 milhões e meio em 
2017? No tratamento dos casos mais 
graves, os números revelam que, pelo 
menos, um terço dos portugueses toma 
medicação antipsicótica. No caso dos 
estimulantes, estudos sobre o padrão de 
consumo sugerem que ele aumenta em 
períodos de crise social ou económica, 
sendo de assinalar que no ano passado se 
venderam mais de 250 mil embalagens, 
o que representa uma ligeira descida 
desde 2015.

ALERTA 
Nos últimos anos, segundo  
o INFARMED, registou-se  
um aumento do consumo  
de fármacos em quase todas 
as classes terapêuticas
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Guia dos medicamentos 
Saiba para que servem, como atuam  
e os riscos dos psicotrópicos 

ANSIOLÍTICOS, HIPNÓTICOS  
E SEDATIVOS
►    Para que servem 

Perturbações ansiosas 
e insónias. Incluem as 
benzodiazepinas (BDZ), o grupo 
mais receitado no mundo, 
hipnóticos como o zolpidem 
e antidepressivos com perfil 
sedativo

► Como atuam  
Consoante a substância, 
promovem o relaxamento 
muscular, produzem efeitos 
analgésicos e atuam nos 
centros de sono do cérebro, 
aliviando sintomas de stresse, 
pânico e fobias

► Efeitos secundários  
Boca seca e confusão mental. 
Desaconselhada a condução. 
Uso prolongado de BDZ e 
similares induz dependência 
física e psicológica e problemas 
de memória, com perda de 
eficácia

► Tome nota  
Devem ser tomados em 
regime de SOS e, no caso das 
BDZ, pelo mais curto período 
de tempo possível. Alguns 
anti-histamínicos (hidroxizina) 
têm efeitos hipnóticos e baixa 
toxicidade, sendo usados para 
induzir o sono

ANTIDEPRESSIVOS
► Para que servem 

Os antidepressivos de terceira 
geração, como fluoxetina, 
paroxetina, sertralina e 
escitalopram, usam-se na 
depressão major e na ansiedade 
(pânico)

► Como atuam 
Inibem a recaptação da 
serotonina ou de outros 
neurotransmissores ligados 
ao humor, que ficam por 
mais tempo em circulação no 
cérebro, alterando a disposição 

► Efeitos secundários 
Esta classe de antidepressivos 
(SSRI, SNRI e similares) é 
segura e eficaz, mas pode ter 
efeitos adversos no início da 
toma: agitação e alterações 
gastrintestinais, de apetite  
e da libido

► Tome nota 
Os suplementos e chás 
medicinais podem interagir 
negativamente com estes 
fármacos. Exemplo: chá 
de hipericão perforatum, 
conhecido por erva-de-são- 
-joão. A suspensão não pode 
ser feita abruptamente: é 
preciso fazer o desmame com 
acompanhamento médico

 

ANTIPSICÓTICOS
► Para que servem 

Os mais recentes (olanzapina, 
clozapina, risperidona, etc.) 
são usados no tratamento 
da esquizofrenia e doutras 
perturbações psicóticas em  
que estão presentes delírios  
e alucinações

► Como atuam 
Bloqueiam nos recetores da 
dopamina e regulam o humor, 
evitando estados de apatia  
e agitação motora em crises  
da doença bipolar e nos casos 
de ansiedade grave

► Efeitos secundários 
Boca seca, rigidez muscular, 
tremores, inquietação, aumento 
de peso, bem como dos níveis 
de colesterol e dos níveis de 
açúcar no sangue

► Tome nota 
À semelhança do que sucede 
com os antidepressivos, os 
efeitos secundários são um 
entrave à adesão ao tratamento, 
que também não pode ser feito 
com a toma de álcool, mas a sua 
suspensão só deve ser feita com 
indicação médica, a fim de evitar 
o reaparecimento das crises

PSICOESTIMULANTES
► Para que servem 

Inicialmente prescritos para 
estados de fadiga crónica e 
de letargia, metilfenidato e 
similares são prescritos para 
o tratamento da perturbação 
de hiperatividade e défice de 
atenção

► Como atuam 
A recaptação da noradrenalina 
e da dopamina, ao nível do 
sistema nervoso central, permite 
aumentar a capacidade de estar 
atento por mais tempo e com 
menor impulsividade e agitação

► Efeitos secundários 
Arritmias e algumas alterações 
do humor

► Tome nota 
O abuso da utilização, sobretudo 
nas faixas etárias jovens, em que 
o cérebro ainda se encontra em 
formação, pode deixar marcas 
para a vida a nível neurológico

Fonte: Adaptado do livro Os Meus Medicamentos (Leya, 2010), de José Aranda da Silva, Carlos do Amaral Souto e Sérgio da Palma Vilão 



ANSIOLÍTICOS, HIPNÓTICOS
E SEDATIVOS

16 027 000

PSICOESTIMULANTES

297 000

ANTIPSICÓTICOS

3 851 000

ANTIDEPRESSIVOS

9 062 000

ZOLPIDEM
1 870 000

TRAZODONA
1 060 000

RISPERIDONA
521 000

ALPRAZOLAM
3 176 000

SERTRALINA
1 388 000

QUETIAPINA
1 279 000

METILFENIDATO
283 000

LORAZEPAM
2 479 000

VENLAFAXINA
1 277 000

OLANZAPINA
529 000

MODAFINIL
14 000

Valores – unidades (embalagens) vendidas, em 2017

CONSUMO ANUAL DE PSICOFÁRMACOS EM PORTUGAL
Num ano, venderam-se cerca de 30 milhões de embalagens

Os princípios ativos mais consumidos em cada classe terapêutica (top de consumo)
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RECEITAS E QUESTÕES
É com algum embaraço que olhamos para 
os números da Estratégia Nacional do 
Medicamento e dos Produtos de Saúde: 
em 2016, quase 2 milhões de portugueses 
adquiriram, pelo menos, uma embalagem 
de fármacos para ansiedade e insónia, a 
maioria mulheres (70%). As idades em 
que mais se consome situam-se entre os 
55 e os 79 anos, sobretudo na região dos 
Açores. Na análise realizada pela Health 
Market Research (HMR), baseada num 
painel de 2 440 farmácias, que corres-
pondem a 84% da cobertura nacional, 
estes dados ganham mais expressão por 
considerarem a venda de medicamentos 
não comparticipados através do Serviço 
Nacional de Saúde. Assim, por exemplo, 
no grupo dos ansiolíticos, sedativos e 
hipnóticos, verifica-se um acréscimo de 
quase seis milhões de embalagens face às 
contabilizadas pelo Ministério da Saúde. 
Nos antidepressivos, os 8,5 milhões con-

tabilizados pelo INFARMED, ficam aquém 
dos nove milhões vendidos nas farmácias. 
Números alarmantes, apenas compensados 
pelo decréscimo sustentado do consumo de 
calmantes em seis anos: menos 3,5 milhões. 
Os comprimidos antipsicóticos, indicados 
no trata mento de esquizofrenia, perturba-
ção bipolar e outras perturbações psiquiá-
tricas com estados delirantes, registaram 
um aumento das vendas com uma subida 
de quase um milhão de embalagens, sobre-
tudo comprimidos de marca. A preferência 
pelos não genéricos verifica-se também, 
embora menos, nos psicoestimulantes, 
prescritos para a perturbação de hiperati-
vidade e défice de atenção. É notório um 
recuo no consumo, que diminuiu em perto 
de um milhão de unidades em seis anos.

 
MENOS FÁRMACOS, MELHORES SERVIÇOS
No ano passado, o relatório do Observa-
tório Português dos Sistemas de Saúde 
permitiu saber que Portugal é o país da 

Portugal é 
o país da 
Europa em 
que as famílias 
gastam mais 
em fármacos. 
Só num 
ano, foram 
vendidos quase 
10 milhões  
de embalagens 
de anti- 
-depressivos 



Portalegre
Évora
R.A. Açores
Coimbra
Santarém
Porto
Castelo Branco
Leiria
Viseu
Aveiro
Braga
Viana do Castelo
Bragança
Beja
Vila Real
Guarda
Lisboa
Setúbal
R.A. Madeira
Faro

◄ Consumo per capita em unidades (embalagens)/ano, 20173,66
3,54
3,30
3,22
2,92
2,85
2,82
2,80
2,77
2,77
2,76
2,75
2,74
2,73
2,72
2,68
2,66
2,56
2,42
2,23

2,20 Unidades per capita 3,70

INFOGRAFIA AR/VISÃO

Valores em milhões de unidades (embalagens) vendidas

FONTE Health Market Research (HMR) com dados das Farmácias
de Oficina de Portugal Continental e Regiões Autónomas; INE

Ansiolíticos,
hipnóticos e sedativos

Psicoestimulantes

Antipsicóticos

Antidepressivos

19,303 18,655 17,581 16,745 16,027
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7,732 8,047 8,397 8,631 9,062

3,223 3,347 3,483 3,623 3,851

EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE MEDICAMENTOS
PARA AS PERTURBAÇÕES MENTAIS
Em 5 anos, só o consumo de calmantes e ansiolíticos baixou

ONDE MAIS SE TOMAM ESTES COMPRIMIDOS
Portalegre, Évora, R.A. Açores e Coimbra estão no top
dos consumidores de psicofármacos
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Europa em que as famílias gastam mais 
em medicamentos, pagando 40% do pre-
ço. Apesar disso, o consumo permanece 
excessivo: tomar comprimidos para não 
estar mal ou para ficar bem é, ainda, a ten-
dência dominante valorizada na sociedade 
atual. No final do ano passado, as auto-
ridades de saúde lançaram a campanha 
“Dormir e relaxar sem depender de ben-
zodiazepinas (calmantes)”, com folhetos 
distribuídos nas farmácias e em centros 
de saúde e, contudo, registou-se um ligei-
ro aumento nas vendas no ano passado.  

José Aranda da Silva, que foi o primei-
ro presidente do Infarmed e é atualmente 
o dirigente da Fundação para a Saúde 
(http://fsns.pt), conhece bem esta realida-
de. “Há vários anos que os dados nacio-
nais (Infarmed) e internacionais (OCDE) 
registam um elevado consumo de psico-
fármacos em Portugal, particularmente 
alarmante no caso das benzodiazepinas 
(ansiolíticos, sedativos e hipnóticos)”, 
como refere estudo do Infarmed de 2016. 
Este cenário tende a agravar-se “quando 
os sistemas de saúde não dão a adequa-
da resposta às situações de crise, como 
aconteceu recentemente em Portugal”.  
O aumento do consumo de antidepressi-
vos pode também estar relacionado com 
“um melhor diagnóstico da depressão”, 
mas é preciso lembrar que “a abordagem 
terapêutica das patologias não pode ser 
feita só com a prescrição de medicamen-
tos”. No entender do especialista, as in-
suficiências das políticas de saúde mental 
e as dificuldades de acesso dos doentes a 
outras abordagens terapêuticas refletem-
-se no consumo de psicofármacos, com 
“custos sociais e financeiros elevados que 
é necessário reverter”. 

 
IR ALÉM DO QUE É COSTUME
A dupla de médicos franceses Philippe 
Even e Bernard Debré, que ganhou fama 
pelas obras que questionam o statu quo 
das doenças e a psiquiatrização da socie-
dade, acaba de lançar Dépressions, An-
tidépresseurs: Le Guide (Cherche-Midi).  
O tema foi capa da revista francesa Le 
Point, na edição de agosto, e tem merecido 
críticas, mas também elogios. Os autores 
não temem sanções, apesar de terem sido 
alvo de uma, há seis anos, pelo conselho 
disciplinar da Ordem dos Médicos de Pa-
ris, que os proibiu de exercerem durante 
um ano, na sequência da publicação de um 
livro semelhante, alegadamente por delito 
de opinião. Em 2014, Even e Debré inter-
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puseram recurso e ganharam. A primeira 
reação às suas ideias foi emocional mas, 
“perante os dados que fundamentavam o 
nosso recurso e tendo pela frente a ameaça 
de intervenção do Tribunal de Justiça da 
União Europeia (TJUE), o julgamento foi 
anulado”. E com ele a medida de suspensão 
e de interdição do exercício de medicina.

Desta vez, o escrutínio recaiu sobre 
os medicamentos para as perturbações 
mentais, indústria que movimenta global-
mente mais de 100 mil milhões de euros, 
e não poupa críticas aos laboratórios, que 
reciclam fórmulas com um grau de eficá-
cia discutível, lembrando que a resolução 
dos problemas não se esgota na toma de 
comprimidos (ver entrevista ao coautor). 
A dar-lhes legitimidade – os metaestudos 
em que se apoiaram sobre a eficácia dos 
antidepressivos, que mostram que funcio-
nam nas patologias graves mas nem tanto 
nas perturbações de adaptação – parecem 
levar vantagem nos dados epidemiológicos. 
O caso português é paradigmático, dada a 
escassez de respostas além das farmaco-
lógicas. Este estado de coisas só pode ser 
alterado com o retomar do plano de saúde 
mental que esteve parado durante anos e 
pela reforma do sistema e do aumento da 
visibilidade desta área junto da população, 
à semelhança do que acontece com as 
questões cardiovasculares, por exemplo.  
A mensagem consta num texto conjunto 
assinalado pelo diretor nacional do Pro-
grama para a Saúde Mental, do secretário 
de Estado-adjunto e da Saúde e do pre-
sidente do Conselho Nacional de Saúde 
Mental, António Leuschner. O psiquiatra 
reconhece que as alterações de consumo 
registadas nos últimos anos podem estar 
ligadas à “maior capacidade de reconhecer 
e diagnosticar, nomeadamente nos cui-
dados primários”. Depois, não podemos 
esquecer-nos de que os medicamentos 
“modificam a atividade psíquica, com 
efeitos no sistema nervoso” e que “se a 
maioria deles consegue reduzir ou mes-
mo reverter sintomas, não atua de forma 
igualmente eficaz na eliminação das causas, 
geralmente múltiplas e que ultrapassam a 
capacidade individual para as resolver”. 

Conclusão: as soluções farmacológicas 
têm um lugar essencial no tratamento de 
problemas psiquiátricos mas não são as 
únicas. As práticas de promoção de bem-
-estar contribuem para prevenir a doença 
e reduzir encargos ao Estado e aos utentes, 
cada vez mais conscientes do seu papel 
ativo na promoção da qualidade de vida.  

Os médicos franceses Philippe Even e 
Bernard Debré tornaram-se famosos 
por denunciar a medicalização da 
sociedade. No seu novo e polémico 
livro sobre medicamentos para as per-
turbações mentais, a dupla apresenta 
as conclusões a que chegou sobre 
a eficácia e os perigos das soluções 
farmacológicas. Fomos ao encontro 
de Even, que nos esclareceu com a 
segurança própria de quem estuda 
medicamentos há cinco décadas, foi 
membro de comissões científicas de 
saúde e de investigação e representou 
o seu país na Comissão Europeia e nos 
Estados Unidos da América. 

Faz sentido que esta análise crítica 
parta de dois médicos que não são 
psiquiatras?
Todas as especialidades são inter-
dependentes e é perigoso deixar que 
cada uma se regule a si mesma.  
Os especialistas têm demasiadas 
ligações, interesses comuns e coni-
vências. O mesmo sucede noutras 
áreas, como a política, nas quais uma 
análise imparcial não pode fazer-se 
internamente. 

Quais os riscos reais dos 
psicotrópicos?
Vou ser claro: esquizofrenia, bipolari-
dade, transtorno obsessivo-compul-
sivos, autismo e depressões graves, 
que são psicoses, não devem ser 
acompanhadas por médicos de medi-
cina geral. Confio nas competências 
dos psiquiatras, com formação para 
prescrever neurolépticos pelo tempo 
necessário e na dosagem adequada 
para tratar cada um destes casos.  
Em França existem dez vezes mais 
depressões ligeiras e médias, que 
atingem quase 6 milhões de pessoas. 
Na prática, são dificuldades de adapta-
ção a circunstâncias familiares, profis-
sionais e sociais, e afetam sobretudo 

as mulheres, que acumulam trabalho 
doméstico e profissional. O problema 
é que são seguidas por clínicos de 
medicina geral e estes têm o hábito de 
prescrever psicotrópicos em grandes 
quantidades, doses elevadas e por 
tempo prolongado.

Refere-se ao consumo de 
antidepressivos e ansiolíticos,  
que é grande? 
Sim, e ainda aos neurolépticos e 
antiepiléticos. É preciso trazer as 
psicoterapias para a primeira linha 
de tratamento, com psicólogos que 
dediquem tempo aos pacientes, 
renunciando, tanto quanto possível, 
aos comprimidos, sejam quais forem. 
Caso sejam mesmo necessários, os 
medicamentos devem ser prescritos 
pelo menor tempo e na dose mais 
reduzida possível, e nunca mais de 
dois fármacos em simultâneo.

Isso também se aplica aos 
psicoestimulantes? 
A síndrome de hiperatividade e défice 
de atenção em crianças e adoles-
centes é uma invenção da indústria 
norte-americana para vender medi-
camentos. Parece-me normal que os 
miúdos tenham reações de agitação 
e de revolta face ao que veem ou são 
obrigados a fazer. Não parar quieto 
na infância é uma prova de vitalidade. 
Embora a Ritalina seja um psicoes-
timulante ligeiro sem complicações 
graves, a inquietude infantil e juvenil 
não deveria ser rotulada de anormal.

O que pensa de haver tanta gente 
mentalmente doente? 
O elevado número de perturbações 
mentais é um problema sociopolí-
tico. A abordagem dos problemas 
psicológicos deve centrar-se mais na 
melhoria das condições sociais e no 
empoderamento das pessoas.  

5 perguntas a 
Philippe Even
Médico urologista e coautor  
do livro Dépressions, Antidépresseurs: 
Le Guide (Cherche-Midi)


