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Caso 11 - Resistência a iniciar psicofármacos: até quando procurar alternativas?

O Pedro tem 33 anos e trabalha como arquiteto. Recorreu à consulta no centro de

saúde para pedir análises de “rotina”.  Já não via o Pedro há alguns anos, por isso

aproveitei  este pedido banal para o conhecer melhor, perceber os seus hábitos, os

seus  medos  e  o  porquê  desta  preocupação  em  fazer  análises.  Contou-me  que  se

considera  uma  pessoa  saudável,  que  de  vez  em  quando  bebe  uns  copos  com  os

amigos,  gosta  de fumar  uns cigarros,  mas não faz disso um hábito diário,  faz uma

alimentação  sem  restrições  (por  vezes  com  alguns  excessos-  fast  food,  bolos,

refrigerantes) e que de vez em quando gosta de dar uns passeios de bicicleta à beira

mar. Diz que gostaria de saber se está tudo bem consigo porque ultimamente se tem

sentido “estranho”. 

Durante a consulta, reparei que as pernas sempre a tremer e as mãos a dobrar a folha

de papel em mil dobras à procura do infinito. Lembrava-me dele como uma pessoa

ansiosa e,  de facto,  no decorrer  da consulta disse-me que sempre foi  uma pessoa

muito ansiosa e que por isso mesmo fazia psicoterapia há vários anos. 

No entanto,  sentia que desde há alguns meses se sentia mais nervoso e tinha tido

“ataques de pânico” (palpitações,  sudorese,  dispneia,  associado a medo de ter  um

enfarte  do  miocárdio  com consequente  morte).  Relacionava  isso  com  a  vida  mais

acelerada que levava:  há cerca de um ano tinha iniciado um novo projeto e sentia

muita responsabilidade, tinha o telefone constantemente a tocar durante o dia e à

noite  ia  para  a  cama  a  pensar  nas  tarefas  para  o  dia  seguinte.  Referiu  ainda  a

dificuldade de conjugar isso com o início de uma nova relação afetiva e conviver com

os amigos. 



Perante  este  quadro  clínico,  identifiquei  como  diagnóstico  uma  perturbação  de

ansiedade generalizada em associação com perturbação de pânico. Estas condições, de

origem biopsicossocial apresentam ainda mecanismos etiológicos pouco conhecidos.

Pensa-se  que  pessoas  com  perturbação  de  ansiedade  generalizada  apresentem,

durante  o  processo  emocional,  anomalias  em  estruturas  cerebrais  específicas,

processos neuronais alterados e uma disfunção da interação corticolimbica. 

Questionei acerca do tipo de psicoterapia que fazia, disse-me que era terapia cognitivo

comportamental, e que atualmente tinha consultas semanais.

Tendo em conta o agravamento recente do quadro clínico e o facto de estar  já a

realizar  psicoterapia  semanal  desde  há  alguns  anos,  propus-lhe  iniciar  um

antidepressivo SSRI. 

O  tratamento  baseado  na  evidência  para  as  perturbações  de  ansiedade  inclui

intervenção  psicológica  (terapia  cognitivo-comportamental,  mindfullness,  terapia

psicodinâmica, terapia interpessoal) e farmacológica, sendo que as duas têm eficácia

semelhante. Nos casos refratários/crónicos, o recomendado é ter uma utilização dos

dois tipos de intervenção mencionados. 

No entanto, o Pedro mostrou-se muito reticente em iniciar farmacoterapia. Confessou-

me que não gostava de “pôr químicos no seu corpo” e que tinha medo de que a sua

personalidade se alterasse (acreditava que ia ficar um “zombie”, apático, sem resposta

e alienado).  

O  tratamento  centrado  no  doente,  caracterizado  pela  combinação  da  medicina

baseada na evidência com as preferências e valores do doente, é considerado o gold-

standard  dos  cuidados  de  saúde, tendo  como  pilar  a  decisão  partilhada.  Sabe-se

também  que  a  escuta  ativa  e  a  psicoeducação  são  essenciais  no  tratamento  das

perturbações de ansiedade. O estabelecimento de uma boa relação médico-doente é

indispensável para o sucesso das diversas intervenções terapêuticas.

Assim, tentei ir de encontro às preferências do Pedro e explicar também o meu ponto

de vista como médica. Tentei desconstruir as suas crenças relativamente à medicação.

De facto, há ainda muitos mitos e estigmas associados aos psicofármacos. No entanto,

os SSRI são fármacos seguros, com poucos efeitos secundários, sendo o tratamento



limitado no tempo (12 meses após o início de melhoria do quadro).  No entanto,  o

Pedro manteve-se muito resistente.

Falei-lhe  então  de  alternativas.  Comecei  por  informar  acerca  do  benefício  de

alterações acerca do seu estilo de vida, nomeadamente: tentar diminuir o número de

cafés,  de tabaco e álcool,  adotar  uma dieta mais rica em vegetais  e  fruta e evitar

alimentos ricos em gordura e processados e ainda aumentar a frequência dos passeios

de bicicleta à beira mar.

Mencionei também técnicas de mindfullneess, expliquei o que significa este conceito e

introduzi o tema.  Esta prática ancestral budista é cada vez mais aplicada e estudada

para  tratamento  de  distúrbios  de  ansiedade.  Caracteriza-se  como  uma  prática  de

aceitação do momento presente,  sem julgamento.  No entanto,  é  uma técnica que

idealemente é orientada por um profissional habilitado, necessitando de muita auto-

disciplina para que seja realizada adequadamente. 

Ouviu com atenção e combinamos que ia fazer um esforço por ler sobre o assunto e,

se lhe fizer sentido, procurar um psicoterapeuta com essa valência. Relativamente à

psicoterapia concordamos que esta é uma mais valia e  que a deveria manter com

regularidade semanal.

Naquela consulta senti que foi importante utilizar este recurso, eficaz no tratamento

da ansiedade, para ir de encontro às necessidades, crenças e valores do Pedro. De

facto,  cada vez mais estudos comprovam que os pacientes aderem melhor à terapia

quando esta vai de encontro às suas preferências. 

Passado 1 mês o Pedro voltou à minha consulta.  Diz manter-se ansioso,  apesar de

fazer  meditação  guiada  quase  diariamente,  ter  adotado  uma dieta  vegetariana  na

maioria  das  refeições  e  aumentado  o  exercício  físico.  Sente  que  tudo  isso  o  tem

ajudado bastante, mas que ainda tem ansiedade significativa, sobretudo quando tem

que entregar novos projetos ou em situações em que tem que conhecer gente nova.

Denoto um olhar cabisbaixo, a acompanhar a postura ansiosa. Diz que tem andado

mais  triste,  com  vontade  de  chorar,  com  pouca  vontade  de  sair  de  casa  e  com

dificuldade em concentrar-se no trabalho.



Manifesta vontade de melhorar e pergunta-me sobre mais alternativas a fármacos.

Questiona-me sobre aromaterapia  com óleos  essenciais.  Explico-lhe que o óleo  de

lavanda  é  o  que  nos  estudos  parece  ter  maior  eficácia,  mas  informo  também  da

escassez dos estudos sobre isso, e da provável insuficiência da terapia no seu caso em

específico.

Volto a explicar de uma forma simples como atua o SSRI e enfatizo que este fármaco

não lhe irá alterar a personalidade, pelo contrário, vai voltar a ser como antes. Digo-lhe

também que o tratamento é transitório, passado uns meses de se começar a sentir

melhor podemos pensar em diminuir a dose e mais tarde parar. 

No entanto, tenho noção de que se o Pedro realmente não confia na farmacoterapia,

esta provavelmente não vai ser eficaz nem ter boa adesão. Sei que as alternativas que

o Pedro procura também são adequadas, mas que por alguma razão neste momento

não são suficientes.

Questões para discussão:

1- Até quando devemos procurar  alternativas  à  farmacoterapia,  especialmente

tendo  em  conta  as  poucas  opções  de  psicoterapia  que  o  SNS  oferece,

sobretudo  ao  nível  dos  cuidados  de  saúde  primários? Devemos  oferecer

terapias  alternativas  e  complementares  que  (ainda)  não  têm  comprovação

científica?

2- Como  “receitar”  técnicas  de  mindfullness eficazes,  sendo  que  poucos

profissionais  têm formação nesta área? E como escapar  ao risco de cair  no

negócio  de  mindfullness criado  pelo  capitalismo?  (Sugiro  a  leitura:

McMindfullness, Ronald Purser; “McMindfulness: is Buddhism contaminated by

capitalism?” - interview with Terry Hyland Hank Pellissier) 

3- A  técnica  de  mindfullness pressupõem  uma  abstração  do  conteúdo  dos

pensamentos e das sensações. Estas técnicas, “contraintuitivas”, pressupõem

um grande esforço e disciplina por parte do doente. Como saber se as técnicas

de meditação estão a ser bem praticadas? E não poderá o uso desta técnica de

forma mal-executada ser ela própria causadora de mais ansiedade? 
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