
Demasiados comprimidos?
••• E um alerta cíclico: os portugue-
ses consomem um número elevado de

psicofármacos, em particular ansiolí-
ticos, cujo uso prolongado pode gerar
dependência. A análise mais recente
cobriu o período entre 2013 e 2016. Nes-

tes três anos, o consumo de embala-

gens de antidepressivos duplicou em
Portugal, de 5,5 milhões para 11,8 milhões.

O aumento no consumo de ansiolíti-
cos, sedativos e hipnóticos não foi tão
elevado, mas em 2016 o valor continua-
va a crescer, tendo passado de 7,3 milhões

de embalagens para 12,9 milhões.
No caso dos calmantes, parece haver

algum consenso de que esta é uma ten-
dência a contrariar no imediato. Um
estudo do Instituto de Medicina Pre-
ventiva e Saúde Pública da Faculdade
de Medicina de Lisboa demonstrou ser

possível ter um programa de desabi-

tuação: em 66 doentes recrutados em
centros de saúde de Lisboa, 63% con-

seguiram largar os ansiolíticos ao fim
de seis meses, quando alguns estavam

dependentes há mais de uma década.
No caso dos antidepressivos, o assun-

to é menos linear. "Não sei dizer se é

muito ou pouco. Era importante fazer
mais psicoterapia, prescrever menos
fármacos, mas as coisas não são assim

tão simples. Precisaríamos de muito
mais psicoterapeutas", diz Nuno Rodri-

gues Silva. Em entrevista ao í em abril,
o bastonário dos psicólogos defendeu
a criação de um Programa Nacional de

Prevenção da Depressão e alertou que
sem respostas alternativas no SNS difi-
cilmente se poderá reduzir o consumo
de medicação. "As primeiras consultas
de psicologia não têm grande tempo
de espera, mas para uma segunda con-
sulta pode ser seis meses, um ano e em
nenhum modelo de intervenção psico-

lógica é razoável esperar tanto tempo",
disse Francisco Miranda Rodrigues.

A fatura hoje é elevada: em 2016, as

embalagens de psicofármacos repre-
sentaram um gasto total de 216 milhões
de euros. Os últimos dados do Infar-
med revelam que em 2017, só nas far-
mácias, o Estado gastou 34,3 milhões
a comparticipar antidepressivos, um
aumento de 5,2% face ao ano anterior.
Foram dispensadas 8 356 105 embala-

gens - a que falta acrescentar os medi-
camentos administrados nos hospitais.
Foram ainda vendidas 10 622 652 emba-

lagens de ansiolíticos, sedativos e hip-
nóticos. Nesta categoria, a subida foi
de apenas 0,1%, mas o numero ainda
não começou a cair.


