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RESUMO 

 

Esta pesquisa objetivou desvelar as experiências do portador de sofrimento psíquico grave em 

uso de haloperidol. A justificativa está ancorada na necessidade de ampliar o olhar da 

enfermagem e demais membros da equipe de saúde de forma a atentar para o tema do cuidado 

em saúde mental com relação à terapêutica medicamentosa. A visão ampliada do individuo 

proporciona a compreensão deste na sua vida cotidiana. Foi analisada uma amostra de 16 

pacientes em uma abordagem qualitativa e utilizando como instrumentos a entrevista aberta e 

o diário de campo. A análise dos dados gerou as seguintes categorias de resultados as quais 

serviram de base para a produção da discussão do estudo: “Experiências vivenciadas durante a 

utilização do haldol no grupo entrevistado” e “A aprendizagem da estudante de Enfermagem 

durante a produção dos dados na convivência com os usuários”. A partir das experiências com 

os usuários, concluímos que, por diversas vezes, a medicação excessiva se torna um fator que 

pode dificultar a produção de vida deste paciente. Por exemplo, há que se perceber e 

considerar que reações como o parkinsonismo medicamentoso ou as dificuldades para 

pronunciar aquilo que pretende nos dizer por causa dos efeitos da droga no aparelho fonador 

são fatores que podem interferir na sua autonomia e na sua relação consigo e com o outro. 

Precisamos atentar mais à escuta deste indivíduo, como o proposto na Gestão Autonômica da 

Medicação para levarmos em conta a experiência e a opinião do usuário da medicação de 

forma efetiva para conseguir formular um projeto terapêutico singular que se adapte às 

necessidades e realidades.  

Palavras-Chave: Saúde Mental, Enfermagem Psiquiátrica, Desinstitucionalização, 

Haloperidol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

ABSTRACT 

 

This research aimed to uncover the experiences of the patient suffering from severe psychic 

suffering in the use of haloperidol. The justification is anchored in the need to broaden the 

view of nursing and other members of the health team in order to attend to the topic of mental 

health care in relation to drug therapy. The extended view of the individual provides the 

understanding of this in his daily life. A sample of 16 patients was analyzed in a qualitative 

approach using the open interview and the field diary as tools. The analysis of the data 

generated the following categories of results which served as the basis for the production of 

the study discussion: "Experiences experienced during the use of haldol in the interviewed 

group" and "Nursing student learning during data production in the coexistence With users. " 

From the experiences with the users, we conclude that, on several occasions, excessive 

medication becomes a factor that can hinder the production of life of this patient. For 

example, we must understand and consider that reactions such as drug parkinsonism or the 

difficulties to pronounce what it intends to tell us because of the effects of the drug in the 

vocal apparatus are factors that can interfere in its autonomy and in its relation with itself and 

with the other. We need to pay more attention to listening to this individual, such as that 

proposed in Autonomic Medication Management to take into account the experience and 

opinion of the user of medication in order to formulate a unique therapeutic project that adapts 

to the needs and realities. 

Key Words: Mental health, Psychiatric Nursing, Deinstitutionalization, Haloperidol.  
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1 INTRODUÇÃO 

 A loucura é um tema delicado para ser abordado em suas diferentes esferas visto que o 

imaginário social ainda possui fortes estigmas relacionados aos portadores de transtorno 

mental. 

 O uso do termo ‘louco’ surgiu devido à necessidade de “taquigrafia coletiva” e a fim 

de chamar atenção para o rótulo para os portadores dos transtornos psíquicos (RIBEIRO, 

2015).  

 A ideia de hospital psiquiátrico para Paulin e Turato (2004) era basicamente uma 

forma de exclusão dos doentes da sociedade, protegendo-a dos ‘perigos’ que a sociedade 

supunha que estes sujeitos representavam. Esta exclusão gerou e ainda gera o que se chama 

institucionalização do portador de transtorno psíquico. 

 Na busca pelo cuidado ético e cidadão, fortalece-se a Reforma Psiquiátrica. Esta 

proposta vem marcada pela noção de desinstitucionalização, inventando novas formas de lidar 

com a loucura, transcendendo os modelos pré-estabelecidos e se movendo em direção às 

pessoas (COSTA, 2007). 

 Um marco histórico para a saúde mental do nosso país rumo à desinstitucionalização 

ocorreu com a aprovação da lei 10.216 pelo Congresso Nacional e a sanção do presidente 

Fernando Henrique Cardoso no dia 6 de abril de 2001 a fim de promover a reestruturação da 

assistência psiquiátrica no país. Esta ideia, porém, teve início 12 anos antes, em 1989, com a 

aprovação do projeto de lei do deputado Paulo Delgado (PT-MG), o que demonstra a 

dificuldade que houve para que o campo da saúde mental alcançasse esta conquista. A 

aprovação desta lei representou a legalização institucional da reforma psiquiátrica, que 

avançou de forma vigorosa desde os anos 1970 (PAULIN E TURATO, 2004). 

Com as conquistas da Reforma Psiquiátrica, atualmente busca-se o fortalecimento de uma 

rede de atenção psicossocial (RAPS), pela oferta de diferentes modalidades terapêuticas. 

Neste sentido, estas propostas precisam estar articuladas não apenas com as novas 

perspectivas para o cuidado, mas também com os panoramas do ensino e da pesquisa em 

saúde.   
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 A motivação para realizar tal estudo surgiu durante a experiência acadêmica na 

disciplina de Concepções, Saberes e Práticas do Cuidar em Saúde Mental, devido à 

oportunidade de realizar vivências no Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, no setor de 

internação dos pacientes do sexo masculino que encontravam-se em estado agudo de 

sofrimento psíquico. Foi observado durante o ensino teórico-prático de saúde mental que 

diversos portadores de transtorno psíquico faziam uso da medicação Haloperidol e que 

empiricamente demonstravam dificuldade para se comunicar ou mover-se, além de baixa 

reatividade a estímulos exteriores. 

 O Haloperidol é um medicamento antipsicótico de primeira geração. A esta classe é 

atribuída a função primária de redução dos sintomas positivos dos transtornos psíquicos 

graves e trata-se de uma das drogas mais utilizadas para o tratamento da esquizofrenia na 

atualidade. É considerado de alta potência, visto que para atingir a eficácia de drogas de baixa 

potência sua dose deve ser até 20% mais baixa. Os efeitos colaterais autonômicos são menos 

proeminentes do que as drogas de baixa potência, porém há maior possibilidade de reações 

extrapiramidais (distonia aguda, parkinsonismo medicamentoso, acatisia, síndrome 

neuroléptica maligna e discinesia tardia) (JOHANN e VAZ, 2006).  

 O contato com a realidade do hospital psiquiátrico levou a pesquisadora ao 

questionamento sobre o uso deste medicamento em larga escala, visto que as reações 

relacionadas a ele relacionam-se com a execução das atividades de vida diárias do usuário 

com sua autonomia. A partir desta prognose, houve a intenção do estudo proposto. 

 Articulando-se a temática da terapêutica medicamentosa e a necessidade de inclusão 

social do portador do transtorno psíquico grave, defendida pelo movimento da reforma 

psiquiátrica, foi caracterizada neste projeto de pesquisa a necessidade de conhecimento sobre 

o objeto proposto: "a experiência do usuário da rede de atenção psicossocial em uso de 

Haloperidol", a fim de explicitar a bagagem individual relacionada a esta medicação e expor 

os problemas caso haja algum comprometimento social. 

 

1.1 QUESTÃO NORTEADORA  

Como são as experiências do portador de sofrimento psíquico grave com relação ao 

uso do haloperidol? 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Geral 
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 Desvelar experiências do usuário relacionadas ao uso de haloperidol sob o ponto de 

vista farmacológico e cotidiano. 

 

1.2.2 Específicos 

 Propiciar a produção de conhecimento a partir da proximidade da acadêmica 

de enfermagem com o campo de pesquisa; 

 Identificar a relação do uso da medicação com o cotidiano do usuário. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Por diversas vezes é visto em modelos do cuidar em saúde mental o afastamento entre 

o cuidador e o usuário do serviço, que por inúmeras vezes irá criar um empecilho para o 

tratamento devido à falta de compreensão da realidade entre as partes, principalmente no que 

diz respeito à hierarquia herdada dos moldes hospitalocêntricos. 

 Este antipsicótico haloperidol foi escolhido para este estudo por de tratar de uma 

medicação que é muito polêmica na área da saúde. 

A justificativa respalda-se na necessidade do olhar da enfermagem de forma mais 

ampla para o tema do cuidado em saúde mental com relação à terapêutica medicamentosa. 

Acredita-se que este estudo contribua para a qualificação da assistência e do ensino de 

Enfermagem, investindo neste objeto de estudo que está para além das reações adversas 

esperadas farmacologicamente, considerando-se o vínculo e as experiências do indivíduo. O 

estudo irá servir como base para o cuidado ao portador de uma forma cidadã, que respeite as 

necessidades individuais e as suas vivências. 

 

1.4 RELEVÂNCIA 

De forma concisa, o estudo sobre a experiência do paciente em uso do referido 

medicamento irá proporcionar aos profissionais de saúde maior compreensão sobre as 

experiências relacionadas à medicação em relação ao seu cotidiano e singularidades, a fim de 

galgar um cuidado ético ao aproximar-se da realidade vivida pelo usuário, pela compreensão 

singular do portador de sofrimento psíquico grave. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A HISTÓRIA DA LOUCURA E A REFORMA PSIQUIÁTRICA BRASILEIRA 

Segundo o dicionário Aurélio (FERREIRA; 1988), louco é aquele indivíduo que 

perdeu a razão, alienado, doido, demente. Loucura, por sua vez é definida como o ato ou 

condição do louco, da insanidade mental, o ato próprio do louco.  

A partir desta definição é necessário entender um pouco mais profundamente como se 

deu o conceber do que é ser ‘louco’ através dos tempos. A forma com que se lida com aquele 

que possui algum transtorno mental irá se modificar através das épocas. 

Após o fim das Cruzadas, da ruptura com os focos orientais de infecção da lepra, os 

leprosários haviam ficado abandonados e inutilizados. Os valores dos leprosários, porém, não 

se foram com o controle da doença, o sentido de exclusão daquela criatura temida e insistente, 

da qual a sociedade não põe de lado sem antes traçar um círculo de proteção em torno dela. 

Dois ou três séculos mais tarde, o louco viria a ocupar este lugar de exclusão da sociedade que 

posteriormente teria pertencido ao leproso (FOCAULT, 1978). 

Em algumas cidades, por volta do século XIV os loucos sofriam com a prática de 

expurgo das cidades quando fossem estrangeiros ou viessem a causar problemas enquanto em 

outras, eram alojados e mantidos na prisão. Eram considerados vadios, que não contribuíam 

para a sociedade. Os loucos eram deixados onde causariam menos problemas, se estivessem 

causando ‘incômodos’ em feiras ou cidades, eram enviados a navios, presos à incerteza da 

sorte rumo a outra cidade que os aceitassem, algo que dificilmente ocorria. Ficaram então, 

presos a partida da embarcação e aos riscos das viagens navais, esta também era uma forma 

de mantê-los longe e talvez uma redução significativa deste povo visto que cada embarcação 

pode ser a última, segundo Focault (1978). 

Pinel (1801) já ressaltava que os alienados mereciam toda a consideração da 

humanidade devido ao seu doloroso estado. Não são aqueles que se devem punir, não são os 

culpados e sim doentes que necessitam ser trazidos de volta para o caminho da razão. É por 

estas pessoas que se deve procurar pelos meios para restabelecer a sensatez perdida. Neste 
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momento caracteriza-se a necessidade de um indivíduo que o ajudasse a trilhar o caminho de 

volta, um orientador que o fizesse retomar seu rumo através de um tratamento moral.  

Segundo Pereira (2004), este tratamento moral acreditava que seria possível 

proporcionar significativas mudanças no comportamento dos doentes por meio de atitudes 

firmes, porém com um cunho mais humanizado no que diz respeito à equipe técnica de 

cuidado para com os pacientes. 

Segundo Mostazo e Kirschbaum (2003), no final do século XIX, o Tratamento Moral, 

estabelecido perdeu sua força, pois a psiquiatria assumiu posição positivista a partir deste 

ponto, centrada na medicina biológica. 

De acordo com Pavão (2006), ainda relacionado ao século XIX, os loucos eram 

relatados como portadores de vestuário extravagante, hábitos estranhos, fala incompreensível, 

gestos fora do comum e pelo delírio, que era considerada a forma por excelência da loucura, 

porém esta loucura tinha visibilidade e era aceita por sua diferença. Nesta época, porém não 

provocava medo ou inquietação da sociedade. Eles eram aceitos e conviviam com as famílias 

e/ou vagando pelas ruas.  

Na República, porém o louco começou a ser taxado como perigoso e ameaçador 

devido ao delírio e a assimilou à doença mental, em seu aspecto mais negativo. (CUNHA, 

1990) 

Em 1852 foi inaugurado o primeiro hospício do Brasil, segundo Pavão (2006). O 

Hospício de Pedro II era vinculado à Santa Casa da Misericórdia, em uma tentativa do 

Império de manter-se em harmonia com a modernidade que existia na Europa. Segundo 

Cunha (1990) a partir da proclamação da república em 1889 o Estado passou a assumir a 

assistência aos loucos apoiado pelo discurso cientificista que surgia no país. O nome do 

hospício supracitado foi modificado para Hospício Nacional dos Alienados devido à 

modificação da gestão deste para médicos.  

O tratamento nestes hospícios era basicamente a supressão da loucura através da 

exclusão. O isolamento e a vigilância eram pontos chave para a instituição tanto para 

tratamento quanto para segurança dos alienados. A condição de exclusão, porém trazia 

consigo a possibilidade de uma reinserção futura na sociedade após sua reabilitação das 

faculdades mentais (MOSTAZO e KIRSCHBAUM, 2003) 

Durante os séculos XIX e XX foi ampliado o campo de intervenção no que diz 

respeito ao paciente acometido de doença mental, uma vez que o conceito do ‘anormal’ 

ganhou maiores proporções a loucura adquiriu um caráter de invisibilidade e posteriormente 

associada à periculosidade e nocividade (Pavão, 2006). 
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Segundo Braggio (2013), podemos entender as mudanças alusivas à saúde mental 

como três fases. A primeira que diz respeito ao século XIX ao século XX onde era 

estabelecida a noção que o louco deveria estar hospitalizado ou asilado. É importante ressaltar 

que foi este ponto de vista o agente responsável pelo superpovoamento dos hospícios nestes 

séculos e de modo consequente a deterioração do atendimento e do local propriamente dito. A 

segunda fase ocorreu nos anos 60, após a segunda guerra mundial com o Plano de Saúde 

Mental nos estados Unidos, que trazia a primeira noção de desinstitucionalização, porém seu 

foco maior era administrativo devido ao alto custo da assistência. A atual fase da saúde 

mental inicia-se no Brasil ao fim dos anos 70 pelos ideais antimanicomiais e 

desinstitucionalizantes de Franco Basaglia em um momento de reforma do povo brasileiro em 

geral devido às lutas contra a ditadura militar brasileira. 

No final do século XIX, o objetivismo extremado da psiquiatria positivista começa a 

ser contestado. Duas obras abriram caminho para a nova teoria do que significava a loucura: 

Um texto de Cotard (1879) apud Pessotti (2006), que inicia o conceito de motivação 

inconsciente e do que se trata o ‘eu’, e Bergson (1889) apud Pessotti (2006) com Ensaio sobre 

os dados imediatos da consciência. 

A grande força da teoria positivista neste século se deu pelas obras de Kraepelin ao 

afirmar que a correta explicação das doenças psiquiátricas iria depender de alterações na 

anatomia, apontando lesões cerebrais da loucura embora estas fossem, até então meras 

suposições. Em suma, a ideia deste autor supunha que as alterações psiquiátricas era fruto de 

uma lesão ou de um comprometimento no organismo, e as alterações psíquicas eram apenas 

as medidas dos comprometimentos de funções cerebrais, eram formas de avaliações 

psicométricas de desempenhos motores ou cognitivos (Pessoti, 2006). 

No século XX a subjetividade adquire importância decisiva na filosofia, nas ciências 

humanas e na psicologia. Este termo é a designação simplificada para o universo envolto na 

experiência pessoal, implicando processos cognitivos e afetivos. A partir deste momento, o 

homem passa a ser visto como um sujeito ou agente de processos afetivo e não apenas um 

portador de distúrbios ou local no qual as doenças se instalavam. Homem este, que é dotado 

de auto-conhecimento, valores afetos e desejos que irá reagir aos eventos da vida (PESSOTI, 

2006). 

Pessotti (2006) declara que a segunda metade do século XX propiciou, devido a 

difusão dos tratamentos farmacológicos, a desvalorização do modelo subjetivo e dos exames 

diagnósticos. Catalogar os sintomas a fim de fechar os diagnósticos superou a indagação dos 

conteúdos subjetivos. O modelo organicista ganhou uma nova face com os tratamentos 

Cotard, 1879                       Bergson, 1889 
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farmacológicos, e com o manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (DSM), um 

modelo dito ateórico. 

Pande e Amarante (2011) afirmam que a produção da cronicidade, mais do que a evolução 

natural da doença mental é acentuada pelo papel da institucionalização que decorre da 

hierarquia, afastamento da sociedade, dentre outras formas de representação da psiquiatria 

tradicional.  

No final da década de 80, houve o II Congresso Nacional do Movimento dos 

trabalhadores em Saúde mental, em São Paulo, I Conferência Nacional de Saúde Mental, no 

Rio de Janeiro e o grande marco com o projeto de Lei do deputado Paulo Delgado. Em linhas 

gerais, os encontros e o projeto de lei tinham como ideais a luta pela sociedade sem 

manicômios e o direito das pessoas com transtornos mentais. 

A Declaração de Caracas (1990) promovida pela Organização das Nações Unidas, 

corroborou o objetivo de promover apoio à reestruturação da Atenção Psiquiátrica brasileira, 

ao assegurar o êxito na sua implementação em benefício dos sujeitos. Devido à falta dos 

hospitais em alcançar os objetivos de uma atenção comunitária, integral descentralizada, 

contínua, participativa e preventiva devido ao isolamento, condições de perigo dos direitos 

humanos, absorverem recursos financeiros em demasia e acarretar ensino insuficiente.  

Um marco histórico para a saúde mental do nosso país ocorreu com a aprovação da lei 

10.216 pelo Congresso Nacional e a sanção do presidente Fernando Henrique Cardoso no dia 

6 de abril de 2001 a fim de promover a reestruturação da assistência psiquiátrica no país. Esta 

ideia, porém teve início 12 anos antes, em 1989, com a aprovação do projeto de lei do 

deputado Paulo Delgado (PT-MG). Esta aprovação representou a legalização institucional da 

reforma psiquiátrica, que avançou de forma vigorosa desde os anos 1970. (PAULIN E 

TURATO, 2004) 

A reforma psiquiátrica para Gonzaga (2015) é mais do que a alternância das técnicas, pois 

envolve a desconstrução de conceitos prévios, criando espaço para uma nova lógica do cuidar. 

A clínica neste momento deve deixar de ser baseada nas bases pinelianas, com o isolamento 

terapêutico ou o tratamento moral, e transformar o sujeito da loucura em sujeito do saber ao 

dar-lhe cidadania, favorecer possibilidades, sociabilidade e subjetividades em torno de si. 

Segundo Pande e Amarante (2011), a reforma brasileira tem como seus princípios a 

superação do modelo hospitalocêntrico asilar, criando novos serviços que possuam maior 

interlocução com a sociedade, de portas abertas, que irá proporcionar um diferente desfecho 

para a doença mental em comparação daquele previamente estabelecido.  



16 
 

Segundo Campos e colaboradores (2011) apud Gonzaga (2015) a mudança do modelo 

hospitalocêntrico para um molde psicossocial é difícil e pode ser revertido, caso não haja 

sustentabilidade da ação profissional e nos processos de transformação das práticas em saúde. 

É certo que a Reforma Psiquiátrica é um processo gradativo, prolongado e contínuo. Trata-se 

de um processo social e complexo que trás a desconstrução de conceitos. 

A reforma devido à sua relação aos preconceitos já consolidados e inerentes da sociedade 

é considerada por alguns como “algo utópico, uma conquista quixotesca” (BRAGGIO, 2013).  

Devido a estas ações, os hospitais psiquiátricos atualmente vêm sofrendo uma redução de 

seu quantitativo em favor desta reforma, em busca da independência e dignidade para os 

portadores de transtornos mentais, utilizando-se de meios como o não isolamento do usuário 

de sua comunidade e/ou família além do estreito relacionamento com o terapeuta através dos 

centros de atenção psicossocial (CAPS) de forma com que não haja mais a hierarquização 

entre a equipe técnica e os pacientes, sem que haja uma sobreposição de poderes da equipe 

sobre o indivíduo como Schrank e Olschowsky (2008) abordam em seu artigo.  

A fim de corroborar com a lei 10.216, a portaria nº 336 de 2002 foi elaborada. Esta  

define como devem se disponibilizar os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que se 

tratam de serviços ambulatoriais que devem funcionar diariamente de acordo com a lógica da 

localidade em que se encontra e tem como objetivo a integração do usuário. (MOSTAZO; 

KIRSCHBAUM, 2003) 

A Portaria 336/GM de 2002 estabelece as diferenças e similaridades entre os diversos 

tipos de CAPS. O CAPS I deve existir em municípios entre 20 e 70 mil habitantes, seu 

funcionamento é restrito aos dias úteis e ocorre em dois turnos, das oito às dezoito horas. O 

CAPS II deve existir em localidades possuidoras de maior população, de 70 a 200 mil 

habitantes e é possível comportar mais um turno até as 21 horas. O CAPS i II tem sua função 

para atendimento de crianças e adolescentes, deve haver em localidades com população em 

torno de 200 mil, também pode comportar um turno até as 21 horas. O CAPS ad II tem sua 

atenção voltada para pacientes que possuem transtornos decorrentes do uso e de dependente 

de substancias psicoativas, instalado para população superior a 70 mil, assim como os outros, 

pode comportar um turno até as 21 horas e é necessário manter de dois a quatro leitos para 

desintoxicação e repouso na unidade. O CAPS III, por sua vez deve ter acolhimento noturno, 

em feriados e finais de semana, com capacidade máxima para cinco leitos para observação, a 

permanência neste acolhimento noturno é limitada a sete dias corridos ou dez dias 

intercalados em um período de trinta dias. O CAPS ad III é estabelecido apenas na Portaria 

3.088/2011 e irá atender crianças, adolescentes e adultos, de acordo com as normas do 

Campos et al, 2011 
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Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que demandem necessidade de cuidados 

clínicos contínuos. Presta serviços durante as 24 horas por dia e durante os 7 dias da semana. 

A população indicada para este centro é acima de duzentos mil habitantes. 

Rocha (2005) complementa a idéia de criação dos CAPS ao afirmar que o Centro de 

Atenção Psicossocial é proposto como um espaço de criatividade, de construção de vida, que 

ao invés de excluir, ‘medicalizar’ e disciplinar, acolhe, cuida e estabelece pontes com a 

sociedade. 

É importante lembrar que estes centros de atenção devem oferecer refeições aos 

pacientes de acordo com o número de turnos de 4 horas que se encontram ali. Esta regra vale 

para todos os tipos de centro e devem estar aptos ao acompanhamento intensivo, semi-

intensivo e não intensivo. É entendido como tratamento intensivo o acompanhamento clínico 

diário,semi-intensivo o acompanhamento clínico frequente (BRASIL, 2002). 

Os Centros de Atenção Psicossociais (CAPS) tem como principal objetivo a 

substituição do modelo asilar. No Rio de Janeiro, porém, é visto a coexistência com os 

serviços já existentes como ambulatórios e hospitais psiquiátricos, compondo a rede neste 

estado (PANDE E AMARANTE, 2011). 

A portaria que definiu a criação destes centros ainda lista as atividades que devem ser 

desenvolvidas nos diferentes CAPS. Além de suas peculiaridades do que diz respeito ao 

público e carga horária, são definidas as ações básicas que devem ser desempenhadas por 

todos os CAPS a fim de promover a integração social do usuário do serviço à comunidade e 

família. Estas ações incluem atividades como atendimento individual (medicamentoso, 

psicoterápico, de orientação, entre outros), em grupo (psicoterapia, grupo operativo, 

atividades de suporte social, entre outros), em oficinas terapêuticas, à família, visitas e 

atendimentos domiciliares e atividades comunitárias. (ROCHA, 2005) 

Gonzaga (2015) afirma que uma importante estratégia para o fortalecimento da 

reforma é a criação dos CAPS III, que proporcionaram ao paciente um cuidado intensivo (ex: 

permanência noturna) que previamente só aconteceria em um hospital psiquiátrico.   

O acolhimento noturno no CAPS III é uma opção para aqueles que se encontram em 

quadros mais graves. Pode ser realizada a permanência de um mesmo paciente no 

acolhimento noturno por, no máximo 07 (sete) dias corridos ou 10 (dez) dias intercalados em 

um período de 30 (trinta) dias. A fim de evitar a institucionalização do paciente nestes centros 

(BRASIL, 2002). 

Os CAPS são responsáveis por disponibilizar os acompanhamentos individuais, 

coletivos, visitas domiciliares e medicamentos. Além do CAPS, busca-se oferecer uma Rede 
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de Saúde Mental ampliada, com modalidades terapêuticas que substituam o tratamento 

hospitalar e que sustentem a desinstitucionalização desses indivíduos.  

 

2.2 O HALOPERIDOL E SEU AMPLO USO TERAPÊUTICO 

 

Uma das principais teorias quanto desenvolvimento da esquizofrenia é a teoria 

dopaminérgica. Esta teoria foi descoberta a partir da análise do neurotransmissor chamado 

dopamina em algumas regiões cerebrais envolvido com o uso de medicações como o 

haloperidol (NETO, BRESSAN E FILHO, 2007). 

 A dopamina é de fato um neurotransmissor importantíssimo para o SNC (sistema 

nervoso central) não só por se tratar de um precursor da noradrenalida, como também por suas 

funções intrínsecas, tanto relacionada a função de memória quanto à contração muscular 

(BEAR, 2002). 

 Este neurotransmissor é sintetizado a partir da colina e acetil CoA no neurônio pré 

sináptico pela enzima colina acetiltransferase, adicionada em vesículas que são liberadas na 

fenda sináptica por exocitose ocorrida a partir do influxo de Ca
2+

 no neurônio. A fim de parar 

o estímulo à enzima acetil colinesterase quebra a molécula de acetil colina em acetato e 

colina, que é recapturado pelo neurônio pré-sináptico para a síntese de mais acetil-colina 

(BEAR, 2002). 

 Na área de substância nigra no mesencéfalo, por exemplo, onde projetam axônios ao 

estriado, relacionam-se ao início dos movimentos voluntários. No mesencéfalo, por sua vez 

células próximas à substância nigra na área tegmentar ventral que inerva partes do sistema 

límbico e córtex pré-frontal (amplamente conhecido como Sistema dopaminérgico 

mesocorticolimbico) e se relaciona ao sistema de recompensa. (BEAR, 2002). 

 O passar dos anos trouxe maior conhecimento sobre os antipsicóticos e formulou 

melhor a hipótese de relação do transtorno com a dopamina. Numa formulação mais recente, 

uma hipofunção dopaminérgica no córtex pré-frontal seria responsável pelos sintomas 

negativos e um evento primário na esquizofrenia, levando a uma hiperfunção dopaminérgica 

secundária no estriado, o que, por sua vez, levaria ao surgimento dos sintomas positivos 

(NETO, BRESSAN E FILHO, 2007). 

 As neurociências proporcionam o embasamento teórico que irá sustentar a construção 

da explicação psiquiátrica. Em 1952 foi sintetizado o primeiro medicamento da classe dos 

psicofármacos e desde então a indústria farmacêutica investe cada vez mais nesta classe 

(GUARIDO, 2007). 
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 O decanoato de haldol é um neuroplético de ação prolongada utilizado para tratamento 

de manutenção de psicóticos crônicos estabilizados. É injetado no tecido muscular e vai sendo 

liberados aos poucos para o sangue através do tecido muscular de forma a garantir uma 

concentração plasmática uniforme e sem picos irregulares (DECANOATO, 2014).  

 O haldol, por sua vez, também se trata de um neuroléptico, porém pode ser utilizado 

em situações crônicas de esquizofrenia, contra agitação psicomotora, na Síndrome de Gilles 

de la Tourette ou como anti-emético. Pode apresentar-se na formulação oral ou injetável. Sua 

ligação a proteínas plasmáticas é altíssima (HALOPERIDOL, 2013). 

 O Haloperidol é um medicamento antipsicótico de primeira geração, por esta razão 

possui suas propriedades antagônicas preferencialmente em receptores dopaminérgicos D2. A 

esta classe é atribuída à função primária de redução dos sintomas positivos dos transtornos 

psíquicos graves visto que acredita-se que este tipo de sintomas estejam relacionados à via 

mesolímbica. Trata-se também de uma das drogas mais utilizadas para esquizofrenia e em 

emergências comportamentais agudas. Possui custo-benefício ótimo e sua eficácia é altíssima 

(HANG, 2012). 

 Atua nos receptores dopaminérgicos pós-sinápticos, no sistema dopaminérgico 

mesolímbico, e um aumento do intercâmbio de dopaminas no nível cerebral para produzir a 

ação antipsicótica (SILVA, 2009). 

 Este tipo de medicamento, reduz primordialmente os sintomas positivos dos 

transtornos. É importante ressaltar que o transtorno psíquico grave é classicamente 

caracterizado por dois tipos de sintomas: os positivos que são os delírios, alucinações, os 

movimentos estereotipados e alterações no pensamento (como sequência de pensamentos 

turbulentos) e os negativos que são os isolamentos sociais, respostas emocionais sem clareza e 

comprometimentos cognitivos (HANG, 2011). 

 Segundo Johann e Vaz (2006), este fármaco é considerado de alta potência, visto que 

para atingir a eficácia de drogas de baixa potência sua dose deve ser até 20% mais baixa. Os 

efeitos colaterais autonômicos são menos proeminentes, porém há maior possibilidade de 

reações extrapiramidais, como distonia aguda, parkinsonismo medicamentoso, acatisia, 

síndrome neuroléptica maligna e discinesia tardia nas drogas de alta potência em relação às de 

baixa potência.  

 

2.3 GESTÃO AUTÔNOMA DA MEDICAÇÃO (GAM) 
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 Segundo Onocko-Campos (2013), raramente a experiência individual e o significado 

do uso de medicamentos psicotrópicos é levada em conta na escolha da terapêutica. No geral, 

os usuários possuem em relação ao seu tratamento pouca apropriação de informações e as 

decisões sobre este assunto ainda são centralizadas nas mãos dos profissionais da saúde.  

 Assim como no exterior, o Brasil possui um mecanismo para promover a decisão 

compartilhada da terapêutica, onde se combina a evidência científica e preferências, 

preocupações, necessidades e desejos do indivíduo e de sua família. A Carta dos Direitos dos 

Usuários do Sistema Único de Saúde ainda é pouco praticada no país, mas trás à discussão a 

experiência do uso da medicação psicotrópica (ONOCKO-CAMPOS, 2013). 

 Uma nova abordagem de intervenção foi desenvolvida no Canadá, na cidade de 

Quebec denominada Gestão Autônoma da Medicação (GAM). Trata-se de uma estratégia para 

garantir aos usuários a participação efetiva na escolha de seu tratamento, de forma que o 

diálogo e a troca de informações entre os atores seja primordial. No momento inicial o foco 

deste guia era a retirada da mediação, entretanto propiciou um espaço de diálogo e então o 

foco da estratégia tornou-se a partilha dos significados desse uso (ONOCKO-CAMPOS, 

2013). 

 O conceito de autonomia em vista da reforma psiquiátrica foi crucial para a 

formulação da estratégia GAM. Este conceito, segundo Kinoshita (1996) é definido na 

pluraridade de vínculos, onde a pessoa quanto mais vínculos e redes de relações constrói, 

mais autônoma ela se torna. 

 Corroborando com esta ideia, Passos (2013) afirma que não se pode acontecer GAM 

nos serviços de saúde sem que seja reconhecido e efetivado o protagonismo do sujeito que o 

utiliza. 

 O GAM é dividido em alguns passos, nos quais a pessoa fará um balanço da própria 

vida, através da partilha de experiências, busca de informações sobre a medicação que utiliza, 

ajuda mútua e seus direitos. Dentre as temáticas podemos encontrar: questionamentos sobre 

qualidade de vida, rede social, relacionamentos interpessoais, direitos dos usuários, 

conhecimento sobre os medicamentos em uso e o papel da medicação na vida de cada um 

(ONOCKO-CAMPOS, 2013). 

 É importante ressaltar que na versão brasileira, o Guia Brasileiro da Gestão Autônoma 

da Medicação (Guia GAM-BR) não manteve como tema a retirada da medicação, e sim 
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reforçou a tomada de decisões compartilhadas entre usuário e profissional de saúde 

(ONOCKO-CAMPOS, 2013). 

 Ainda no que se trata ao país foi possível contemplar o contexto da saúde mental e os 

direitos dos usuários no Brasil e incluindo discursos de usuários brasileiros a respeito da 

experiência com a medicação. Além disto houve a relação entre os serviços públicos de saúde 

mental e as Universidades.   (OTANARIL, LEAL, CAMPOS; 2011) 

 Este método auxilia a percepção do usuário de seu próprio corpo, identificando 

problemas em relação à medicação ou a si próprio que anteriormente teriam passado 

desapercebidos e alertados para a equipe, como um sono em excesso por exemplo. 

Compreender que possui direito de saber o motivo da troca de sua medicação é outro ponto 

que permeia o guia (PASSOS, 2013). 

 A postura de multidisciplinaridade também pode ser observada com a utilização do 

GAM, visto que ele pode ser aplicado por diversos membros da equipe, de forma a 

integralizar o cuidado (PASSOS, 2013). 

 

2.4   A ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

 

O modelo biologicista, que tem como principal foco as reações orgânicas e físicas se 

mostrou insuficiente no que diz respeito às questões complexas que envolvem o campo 

psiquiátrico na atualidade. Por esta razão é necessário ampliar e repensar o cuidado de 

enfermagem para estes indivíduos. (ALMEIDA, MORAES E PERES, 2009) 

Este modelo segundo Silva e Fonseca (2005) afirmava a cura ou adaptabilidade social do 

indivíduo em sofrimento psíquico. O objeto de intervenção nesta realidade era a doença. O 

trabalho do agente médico era subsidiado pelos outros agentes de saúde de nível superior, o 

que tornava a percepção e o saber do acometido secundária. Esta forma de agir caracterizava 

um processo de projeto singularizado e que faz sentido na experiência de adoecimento. 

O cuidar tem o seu espaço garantido nas concepções de saúde e na saúde mental não 

poderia ser diferente, tanto o que diz respeito ao autocuidado quanto no cuidado para com o 

outro (BRAGGIO, 2013). 

Antes do advento da Reforma Psiquiátrica, segundo Silva e Fonseca (2005), a 

enfermagem tinha ações principais dentro do hospital estritamente delimitadas ao poder 

médico.  Toda a realização de atividade grupal, atendimento individual, atividade externa, 
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acompanhamento familiar e toda e qualquer intervenção profissional deveria ser levada 

primeiramente para ser regulada e regulamentada pelo corpo médico. O conhecimento e as 

habilidades do enfermeiro eram totalmente dispensáveis. 

Porém existia também uma ilusória sensação de poder relacionada a enfermagem, visto 

que ela era quem ‘tinha a chave’ e controlava quem podia ou não sair da instituição. Este 

poder ilusório visto que não estava relacionado ao saber da enfermagem, um poder dissociado 

do gerencial, administrativo, normativo e disciplinar submetido a hegemonia profissional 

médica (SILVA e FONSECA, 2005). 

Segundo Muniz, Tavares, Abrahão e Souza (2015), o paradigma positivo ainda rege a 

enfermagem científica, em busca da homogeneização de cuidados e na concepção do adoecer. 

É necessário, portanto o maior contato com o paciente e articular o cuidado multidisciplinar.  

De acordo com Tavares (2005), para a compreensão das práticas em enfermagem é 

necessário que haja uma criticidade de modo lógico e dialético, visto que o ser humano trata-

se de um ser biológico e social. Com esta compreensão do ‘ser’ social e não apenas biológico, 

o modelo biologicista, que possuía sua essência no modelo clínico de diagnóstico e 

terapêutica foi rompido. 

De acordo com Muniz, Tavares, Abrahão e Souza (2015), por volta da década de 80 e 90, 

muitos trabalhadores mostraram-se dispostos no que diz respeito à “desconstrução” dos 

aparatos manicomiais e construção no âmbito da construção de estruturas assistenciais e 

maneiras alternativas de lidar com o louco. É importante ressaltar que o principal lócus para o 

cuidado na enfermagem psiquiátrica deve ser a construção de vida, de forma que isto oriente o 

cuidado e escapem do mecanicismo e escape do modelo robotizado. 

O profissional enfermeiro vem apresentando-se como co-participante de um projeto 

terapêutico conhecido com ações indispensáveis como, por exemplo, o vínculo com o usuário 

em seu cotidiano terapêutico (ALMEIDA, MORAES E PERES, 2009) 

Desde a quebra com o paradigma cientificista é visto o fortalecimento do cuidar em saúde, 

partindo-se da invocação da interdisciplinaridade para a consolidação dos princípios 

assistenciais do Sistema Único de Saúde (SUS). A interdisciplinaridade, a integralidade, a 

escuta, a clínica ampliada, o acolhimento, o vínculo, a responsabilização e a autonomia são 

conceitos em ascensão no atual modelo de enfermagem psiquiátrica e evidencia a 

caracterização do cuidar em saúde como um trabalho vivo (TAVARES, 2005). 

Há, porém uma dificuldade no que diz respeito ao cuidado interdisciplinar, visto que este 

implica uma articulação e interpenetração das disciplinas envolvidas no cuidado. Por esta 

razão implica o conhecimento do ponto limítrofe das atribuições de cada profissional, e o 
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quanto é possível submergir no trabalho em conjunto. Em termos amplos, os enfermeiros tem 

enfatizado a preservação de suas especialidades, conservando as diferenças técnicas entre si, 

embora compreendam a importância desta flexibilidade para o usuário do serviço (ROCHA, 

2005).  

Segundo Almeida, Moraes e Peres (2009), no que diz respeito à atuação direta do 

enfermeiro no CAPS, devemos ter a consciência que ainda há um longo caminho a ser 

percorrido, e para fazê-lo é necessário engajamento profissional, visto que este espaço deve 

ser conquistado a partir da inserção deste profissional na equipe propriamente dita e nos 

projetos terapêuticos. Esta inserção deve existir buscando a desconstrução de práticas 

silenciadoras, de forma que seja possível alcançar a qualidade de vida e para a criação.  

No contexto da mudança de paradigma é clara a necessidade de uma abordagem holística 

do enfermeiro considerando a individualidade e o contexto saúde-doença que ele está 

inserido, além de seu relacionamento interpessoal e a própria participação no processo de 

reabilitação, tornando- o sujeito da saúde (MUNIZ, TAVARES, ABRAHÃO E SOUZA 

2015). 

Segundo Tavares, Cortez e Muniz (2014), a enfermagem em função da sua atuação, deve 

possuir como máxima do cuidado a prática social, buscando o portador do transtorno psíquico 

através da disponibilidade interna e negociações intraequipe a fim de construir um projeto 

terapêutico individualizado ao acompanhá-los em seu cotidiano, peculiaridades e escolhas. 

Além destas conquistas, é inquestionável a indispensabilidade de reconstituir o cuidado 

no processo de trabalho desta profissão (MUNIZ, TAVARES E ABRAHÃO, 2015). 

Santos (2009) afirma que o cuidar na área psiquiátrica tem sua base na relação 

interpesssoal. É necessário confiança mútua para melhor reflexão e troca de informações ao 

resgatar o equilíbrio em momentos delicados que irão auxiliar no processo de cuidar. 

Corroborando com este pressuposto, Muniz, Tavares e Abrahão (2015) afirmam que no 

que diz respeito às ações de enfermagem requeridas por este grupo é necessária a 

potencialização do olhar, da escuta sensível e da voz reflexiva do profissional de enfermagem 

de forma que seja valorizada a aproximação junto ao indivíduo. Desta forma, às conclusões 

diagnósticas ocorrerão de forma natural como consequencia deste acolhimento. 

Aproximar-se do indivíduo, para enfermagem é mais indispensável do que se aproximar 

de seu diagnóstico. (MUNIZ, TAVARES, ABRAHÃO e SOUZA, 2015). 
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3  METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

A presente pesquisa irá utilizar a abordagem qualitativa do tipo descritiva/exploratória, 

O objetivo desta pesquisa envolve percepções e experiências dos portadores de sofrimento 

psíquico, que não cabe ser quantificada, mas compreendida. 

Segundo Godoy (1995), a pesquisa é caracterizada como esforço cuidadoso a fim de 

descobrir-se novas informações e desta forma aumentar o conhecimento existente. 

A abordagem qualitativa é definida por Godoy (1995): 

 

“De maneira diversa, a pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ ou medir os 

eventos estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise dos dados. Parte 

de questões ou focos de interesses amplos, que vão se definindo à medida que o 

estudo se desenvolve. Envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, 

lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação 

estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos 

sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo” (GODOY, pag. 58,1995). 

 

A pesquisa exploratória tem como objetivo familiarizar-se ou identificar conceitos 

sobre um tópico, enfatizar a determinação de quais devem ser mensurados e como fazê-lo. 

Busca descobrir possibilidades e dimensões diferenciadas da população de interesse 

(PINSONNEAULT e KRAEMER, 1993). 

Ainda de acordo com Pinsonneault e Kraemer (1993), a pesquisa descritiva, por sua 

vez procura identificar quais situações, eventos, atitudes ou opiniões estão manifestos na 

população em foco; Descreve também a ocorrência de algum fenômeno ou opiniões nesta 

população. Tem como propósito constatar se a percepção destes acontecimentos está de 

acordo com a realidade. 

 

 

3.2 LOCAL E PARTICIPANTES DO ESTUDO 

O cenário escolhido para a coleta de dados foi o CAPS II denominado Casa do Largo 

que representa, conforme a Portaria nº 3.088 de 23 de dezembro de 2011, o Centro de 

Atenção que atende as pessoas portadoras de transtornos mentais graves e persistentes de 

forma contínua - modelo não manicomial. 
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Os participantes do estudo são portadores de transtorno psíquico grave. Como critério 

de inclusão, foi escolhido trabalhar com os portadores de transtorno psíquico grave com 

diagnósticos de F29 e F20, de acordo com o CID-10, respectivamente psicose orgânica não 

especificada e esquizofrenia, que apresentem predominância de sintomas positivos em 

detrimento de negativos e que façam ou já tenham feito uso de haloperidol. Como critério de 

exclusão foi determinado pacientes em quadro de reagudização psicótica (crise). 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta de dados foi utilizada a técnica de observação participante e entrevista 

aberta a fim de não restringir as respostas que poderiam ser apresentadas e para que houvesse 

uma aproximação espontânea da pesquisadora com os usuários do CAPS. Foram usados 

nomes fictícios a fim de manter a identidade dos entrevistados em total sigilo. 

 A primeira aproximação com o grupo aconteceu durante o ‘Olá’, atividade onde a 

equipe e os usuários do serviço podem se comunicar livremente e anunciar novidades, seja de 

âmbito pessoal ou grupal.  

 Por parte da equipe houve grande estimulo que isso fosse discutido, porque não existe 

um momento específico para falar sobre a medicação e compartilhar o que sentem sobre isso. 

Fui apresentada como pesquisadora concluinte do curso de Enfermagem, que estaria 

presente alguns dias no CAPS a fim de conversar com eles. Logo, um rapaz perguntou sobre o 

que a gente conversaria e após apenas citar que seria sobre a medicação alguns já se 

propuseram a participar e comentar voluntariamente sobre a medicação. 

O número de participantes deste estudo foi 16 e a coleta se deu ao longo de duas 

semanas de convivência no campo entre os meses de outubro e novembro de 2016. 

 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

 

A análise de dados foi feita por codificação temática das narrativas presentes nos registros 

do diário de campo (anotações e insights da pesquisadora dos momentos com os usuários) e 

das entrevistas abertas. Para tanto, foi realizado um diário de campo com as impressões do 

pesquisador quanto à observação participante. (GIBBS, 2009). 
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A análise dos dados se deu pela leitura exaustiva do material com ênfase nas narrativas 

dos participantes, bem como do diário de campo da observação participante, e discutidos à luz 

da literatura. 

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

       O projeto Experiência do usuário em sofrimento psíquico grave em uso de haloperidol 

com número CAAE 59608416.7.0000.5243 foi aceito pelo comitê de ética em 13 de julho de 

2016 sob parecer de número 1.740.825 
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4 RESULTADOS 

 

 A análise dos dados foi feita através da leitura dos registros de campo. Os dados foram 

agrupados em temas de acordo com a forma que mostraram-se relevantes para análise. É 

importante ressaltar que os dados são de acordo com as falas e ações dos sujeitos desta 

pesquisa e que a medicação possui amplos usos e sua eficácia é amplamente aceita no meio 

científico.                                                                                                                                          

 

 

4.1 EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS DURANTE A UTILIZAÇÃO DO HALDOL NO 

GRUPO ENTREVISTADO.  

 

 A dificuldade na realização de atividades motoras foi uma constante durante a coleta 

de dados. A dificuldade de realizar movimentos finos, aqueles que precisassem de maior 

precisão e detalhismo eram constantes por parte daqueles que alegaram fazer uso de haldol. 

 Era claramente percebido que outros usuários do serviço, que alegaram não fazer uso 

da medicação adscrita, não apresentavam o tremor característico anteriormente citado e 

tinham maior precisão para realizar atividades simples, como levar uma colher a boca. 

 Um rapaz chama minha atenção imediatamente, possuía tremor nas mãos significativo 

que o dificultava de tomar seu café da manhã. Sou abordada por ele:  

 

“ –  Estou assim porque tomei esse remédio aí que a você está estudando 

agora. Vai até para minhas pernas.”(Luz) 

 

 Suas pernas estavam inquietas e trêmulas que praticamente quicavam embaixo da 

mesa. Este tremor muscular é tido como extremamente incômodo e limitante, de forma com 

que é chamada atenção diversas vezes na entrevista sobre esta característica: 

 

“ - Dá uma tremedeira que parece furadeira. Mas o corpo se acostuma, né? 

[...] Estou esperando ele acostumar.” (Marte) 
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 Percebo uma das senhoras que ainda faz uso constante do fármaco estava se dirigindo 

para a cantina, a fim de pegar o almoço, a observo distante. Existia uma grande dificuldade 

para caminhar até o local, seus passos eram curtos e rápidos. Quando ela volta a sentar no seu 

lugar, olha em volta, claramente envergonhada para perceber se tinha alguém reparando na 

sua maneira de caminhar, disfarço. 

 Em momento posterior me dirijo a ela, que estava bem receptiva. Ela diz: 

 

 “ – Estou bem, mas hoje não tô bem. Depois que tomei o remédio lá da 

injeção, tem me dado dificuldade para andar, fico com vergonha, mas 

preciso andar, né? Senão o corpo para. [...] Daqui a pouco ele se acostuma 

com o remédio.” (Primavera) 

 

 Minha presença no campo trouxe o assunto à tona e os diálogos entre os próprios 

usuários do serviço acerca da medicação começaram a surgir. 

 Júpiter afirma que já descontinuou o uso da medicação por diversas vezes por conta 

própria por causa dos incômodos.  

 

“ – Dá nervoso por dentro, [...] lá dentro mesmo. Fico todo torto, a boca 

puxa assim...” (Júpiter) 

 

 Para melhor ilustrar, ele usa o dedo para puxar o canto superior da boca para cima, me 

mostrando a forma com que ela ficava torta. 

 As crises de Mercúrio, por sua vez eram apaziguadas com o uso da medicação. Neste 

caso observamos a plena noção de morbidade da paciente, que caracteriza como ocorre sua 

crise e como a medicação age a fim de controlá-la. 

 

 “ – Eu lembro que me aliviou muito, porque naquela época eu passava 

muito mal, ficava batendo e chutando as coisas [...] Aí me dão esse haldol. 

Me tremo todinha, acaba a força de bater e de chutar. Aí eu paro. [...] Até a 

injeção me dá tremedeira e essa fraqueza nas pernas. É estranho de 

andar.”. (Mercúrio) 

 

 A sensação da impregnação reaparece em um trecho da fala de Marte, que estava 

muito sofrida ao lembrar-se desse momento. 
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“ – Já parei porque achei que tava boa, e tava com vergonha dos meus 

filhos me verem daquele jeito. [...]Aí o comprimido passa arranhando aqui 

pela garganta. Dá muita vontade de vomitar, que eu lembro. Porque não dá 

pra fechar a boca né. Mas eu ficava com muita vergonha mesmo.” (Marte) 

 

 Fogo também traz em sua fala um momento sobre a sensação de estar impregnado. 

 

“ - Um dia que tomei misturado com fenergan, fiquei com a boca torta, uma 

sensação que não sei explicar, de não conseguir ajeitar a boca e ficar 

escorrendo baba. Achei que nunca mais fosse voltar ao normal”(Fogo) 

 

 Alguns usuários durante minha experiência no CAPS me abordaram relatando 

incômodos inesperados na região torácica com o uso da medicação. Sensações ditas como “ – 

Esquisitas” trouxeram discursos similares: 

 

“ - Incomoda alguma coisa por aqui.” (Luz)  

 

“ – Falei com a minha referência e ela trocou. Me dava um negócio aqui, 

um calor esquisito aqui, sabe?”(Primavera) 

 

 Todos os citados referiram-se à região do coração e relacionavam a uma sensação 

esquisita, uma espécie de pressão ou aperto. 

 

“ - Essa sensação estranha de sono e nervoso interno. Me incomoda.” 

(Marte) 

  

 A relação interpessoal é um fator muito importante para a saúde mental e quando 

alguns elementos básicos que a compõem estão ausentes ou dificultados, há um prejuízo no 

cotidiano destas pessoas de forma contundente, podendo gerar ou agravar o seu isolamento 

social.  

 Surgiram algumas falas que se relacionam diretamente com isso. Por exemplo, a 

dificuldade de ereção durante a relação sexual que alguns homens relataram quando fazem 

uso do haldol ficou evidenciada nas falas abaixo. 



30 
 

 

“ – Esse haldol não é bom  não, doutora! Tá me fazendo menos homem” 

(Outono). 

 

“ - Dá impotência! Acredita que ficou 5 anos sem funcionar? [...] Isso foi 

muito ruim, sabe? Pra um homem. Eu queria fazer ‘as coisas’ e não podia.” 

(Júpiter) 

 

 O relacionamento interpessoal destes indivíduos ficou comprometido pelo uso da 

medicação. A dificuldade de realizar uma ereção foi um dos maiores problemas decorrentes 

para estes. 

 A vergonha de admitir não poder realizar ato sexual levava ao isolamento afetivo. Um 

participante da pesquisa apontou que evita dar prosseguimento a relações afetivas nas quais 

ele percebe que chegar-se-ia a um momento de relação sexual propriamente dita, já que 

preocupa-se com ideia de detumescer durante o ato. 

 Outra questão que foi pronunciada pelos participantes diz respeito à dificuldade na 

fala, na dicção. As alterações que a medicação provoca no aparelho fonador provocam, assim, 

efeitos negativos no cotidiano destas pessoas no que diz respeito à relação com o outro. A 

contração da língua, os movimentos espasmódicos ou rigidez nos músculos da face, a 

sialorréia e a redução da habilidade de abrir a boca completamente causam desconforto e 

significava dificuldade para eles de manterem o diálogo comigo e com outras pessoas. 

Abaixo, trago uma fala do usuário Marte que evidencia a experiência de tal dificuldade.   

 

“ – Minha língua enrola toda dentro da boca com esse tal de haldol. Fico 

babando e não consigo nem conversar.”(Luz) 

 

“Toda babando, é muito triste não fechar a boca, parece que não 

responde.” (Marte) 

 

 No que diz respeito à relação social, Fogo aborda a experiência com o medo de 

colocar-se diante do outro quando está impregnado pela medicação:  
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“ - Que bom que estava internado e a minha família não me viu daquele 

jeito.[...] Depois disso, fiquei com medo de tomar o haldol e ficar 

impregnado igual que eu via os meus colegas lá no hospital.” (Fogo) 

 

 O indivíduo possui a necessidade de interagir com o meio onde se encontra forma 

saudável. A entrevista e o diário de campo porém, trouxeram a realidade da sensação de 

esvaziamento destas atividades com o uso do haldol. 

 

“ – Dá sono, fico meio bobo, meio mole, meu corpo não responde quando 

mando levantar da cama.”. (Verão) 

 

“ – É esse remédio que eu tomo, haldol. Ele me deixa assim com sono.” 

(Inverno) 

 

“ – Fico muito mole.” (Júpiter) 

 

 E esta sensação de prostração e sonolência implica em redução das atividades 

cotidianas do individuo. 

 

“ – Nem parecia eu, não queria fazer as coisas de casa nem nada. [...] Não 

dá nem para levantar pra tomar banho, nem pra nada. [...] Mas o 

importante é que as vozes param quando eu tomo. Eu fico na cama deitada 

mas fico em silencio.” (Vênus) 

 

 No que diz respeito à inserção social do indivíduo que utiliza o haldol, foram 

levantadas algumas questões no que diz respeito à reinserção social destes. A fala de Terra 

nos introduz neste assunto. 

 

“ – Eu paro de tomar para poder entrar no goró.” (Terra) 

 

 A fala deste e de outros indivíduos remeteram à ideia de afastamento do convívio 

social, seja por decorrência do uso de uma medicação antipscicótica ou devido aos seus 

efeitos adversos comuns que dificultam a relação com o outro, como anteriormente 

mencionado. 
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 “ – Eu não ia buscar assim que acabava [a medicação] não, preferia 

esperar passar a onda. Porque ele deixa muito mal, sabe?” (Água) 

 

 Os estigmas em relação ao paciente psiquiátrico, muitas vezes permeiam a imagem 

que o senso comum faz de um ‘louco’. Esta imagem traz questões sobre preconceito e o 

sentimento de exclusão do indivíduo na sociedade como é mostrado na fala de Terra. 

 

“ - Já fiquei sem tomar por 3 anos por não aceitar a doença... Na verdade 

aceito sim, o problema são certos preconceitos. Tem muita gente que tem 

doença e não tem cura, igual a minha, mas não é tão ruim quanto ser louco. 

[...]Uma vez cheguei até a farmácia para tomar e quando pedi, percebi que 

o homem que trabalhava lá ficou com medo de mim.”(Terra) 

 

 É possível resgatar aqui a fala de Marte, que traz as implicações dos estigmas da 

loucura no âmbito familiar e o quanto estes estigmas influenciam na sensação de ser um 

paciente psiquiátrico que necessita fazer uso de uma medicação que o deixa com diversos 

sintomas secundários ao seu uso:  

 

“ - Tava com vergonha dos meus filhos me verem daquele 

jeito.[impregnada] [...]Mas eu ficava com muita vergonha mesmo deles.” 

(Marte) 

 

 Outro tema recorrente nas falas dos usuários do CAPS foi a comparação entre os tipos 

de apresentação da medicação. Evidenciando-se neste momento a confusão decorrente dos 

tipos de haldol injetável e seu uso. É interessante relevar que este não era um dos temas 

selecionados para o roteiro. 

 Ao final da minha apresentação ao grupo em um dos dias de produção dos dados, uma 

senhora muito incomodada com algumas experiências dela com o uso do haldol me procurou 

para dizer o seguinte: 

 

 “ – Não tomo mais isso não. Fico... como é mesmo o nome?... Impregnada. 

Aí meu médico teve que trocar. É muito ruim ter que tomar isso, moça. 
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Desejo pra ninguém não. A injeção foi um pouco melhor, mas trocamos.”. 

(Sol) 

 

 Pude perceber pela sua fala, que Sol se referia a tomar a medicação na apresentação 

oral em sua discreta comparação entre as duas formas. A fim de completar o comentário de 

Sol, Luz comenta: 

 

 “– Agulhada é ruim que fica tudo furado, mas faz menos coisa lá dentro.” 

(Luz) 

 

 A complementação de Luz trouxe a noção de que o haldol decanoato gera menos 

desconforto do que a medicação em apresentação oral para alguns pacientes. 

 

“Dói, mas é bom. Faz parar de ouvir as vozes e não deixa impregnado, dá 

pra sair da cama e fazer as coisas em casa”. (Vênus) 

 

 Na fala a seguir da usuária Água, além de trazer a comparação entre o haldol em forma 

de comprimido com o haldol de depósito (decanoato), entra no mérito das limitações que o 

uso deste fármaco traz para os indivíduos.  

 

“ – O Comprimido é menos pior pra mim, circula o sangue melhor. A 

injeção é muito rápida, já entra no corpo e te prende.” (Água) 

 

 No que diz respeito a um mecanismo de enfrentamento Terra nos relata claramente de 

que forma se livrava dos sintomas mais angustiantes da medicação. 

 

“ - Durmo o máximo possível até parar de sentir. [...] O decanoato dura de 

um dia pro outro [os sintomas] , mas só no inicio, ou quando interna em 

jurujuba e aumentam muito a dose. Eu só tive isso com o remédio de beber, 

o injetável faz o efeito aos poucos.” (Terra) 

 

 No geral, a maioria das falas trazem sensações desagradáveis no que diz respeito à 

formulação oral em comparação ao decanoato. Porém houve também divergência no que diz 

respeito a este assunto como segue na discussão abaixo;  



34 
 

 

“ – Esse de tomar faz muito mal! Tem que ser o que toma de injeção.” 

(Netuno) 

 

 Neste momento, Fogo se aproxima, parecendo ofendido com o que este tinha falado.  

 

“ – Injeção é só para crise! Me deixa retardado. Só tomo quando estou lá 

em jurujuba, porque lá é pra quando estou em crise. [...] Ou pra quem não 

toma direito em casa. Eu tomo.” (Fogo) 

 

 É importante ressaltar que neste caso, o indivíduo pode ter feito uso do haloperidol 

injetável e não o decanoato propriamente dito. Ao ouvir isto de Fogo, Netuno chega a uma 

conclusão:  

 

“ – O nosso corpo responde diferente, não é?” (Netuno) 

 

 Diversas vezes, mesmo após afirmarem que não se sentiam bem com alguma das 

apresentações do medicamento, a fala repetia-se: 

 

“ - O decanoato [...] Eu sei que é necessário para quem não toma a 

medicação certinha em casa ou está em crise.” (Urano) 

 

“ – Eu sei que é importante!” (Netuno) 

 

 Na ausência de medicação, observaram-se estratégias exploradas para obtenção das 

mesmas. Durante a entrevista algumas falas sobre a falta da medicação injetável no CAPS 

foram ouvidas. Este foi um fator de estresse para aqueles que iriam fazer uso durante o 

decorrer da pesquisa. Outro fator de estresse se deu devido às experiências anteriores 

desagradáveis relatadas por diversos usuários do sistema, então mostram-se extremamente 

negativistas quanto ao uso da medicação oral.  

 O mecanismo de busca da medicação foi abordado na entrevista e surgiram resultados 

simulares. Na busca pela medicação quando a mesma chegava ao fim, os usuários relataram 

busca-lo no CAPS, na farmácia ou pedir para um familiar comprar.  
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“ - Quando acabava o de casa, vinha ao CAPS,e quando não tinha pedia 

receita e comprava lá na farmácia.” (Júpiter) 

 

“ – Venho ao CAPS para buscar a medicação para o mês. Quando não tem, 

compro facilmente na farmácia.” (Terra) 

 

 Em contrapartida, uma das principais dificuldade relatas em relação ao uso do 

decanoato foi a falta de receita médica disponível no sistema. 

 

“ - Quando falta receita pra comprar. Aí é complicado.” (Júpiter) 

 

  A falta de condições financeiras para adquirir a medicação em caso de ausência do 

mesmo no CAPS foi outro fator muito relatado. 

 

“ - Venho ao CAPS para pegar mais, quando aqui também não tem era 

internada por que não tinha dinheiro para comprar.” (Marte) 

 

“ – Eu vinha ao posto, pra arranjar. Quando mesmo aqui não tinha, eu 

tomava porque comprava sempre que tinha dinheiro, mas muita gente não 

tem, né?” (Urano) 

 

 Poucas vezes surgiu o elemento ‘apoio familiar’ no discurso dos entrevistados. A 

presença destas figuras para enfrentar o problema da falta de medicação surgiu na forma de 

apoio financeiro. 

 

“ – A minha irmã compra quando acaba aqui no CAPS.” (Vênus) 

 

“ – Compro na farmácia ou minha ‘irmã’ compra para mim” (Netuno) 

 

 Esta é uma delicada questão a ser discutida no capítulo seguinte. A falta do 

medicamento no setor e os recursos financeiros escassos trouxeram uma problematização 

sobre o assunto. 

 Houve relatos de estratégicas de busca para a medicação. Inicialmente o primeiro local 

a ser requisitado é o CAPS, onde o paciente busca a receita e o próprio medicamento, em 
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muitas das vezes. Como segunda opção de estratégia existe a busca nas farmácias, alguns dos 

usuários relatam ter beneficio e, desta forma auxiliar na compra da medicação. Em 

contrapartida, outros relatam não possuir dinheiro para tanto e, diversas vezes procurar outros 

serviços de saúde próximos, como a policlínica regional do largo da batalha ou até mesmo o 

setor de emergência do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba. 

 

4.2 A APRENDIZAGEM DA ESTUDANTE DE ENFERMAGEM DURANTE A 

PRODUÇÃO DOS DADOS NA CONVIVÊNCIA COM OS USUÁRIOS  

 

 Com esta produção de dados, foi possível para a estudante de enfermagem vivenciar 

situações de aprendizado. Fui apresentada no “Olá” e a recepção por todos do CAPS foi 

calorosa. Quiseram conversar e me dizer as suas experiências com esta e outras medicações. 

 No meu terceiro dia de vivência com o campo de pesquisa, assim que chego ao 

serviço, antes mesmo do ‘Olá’, sou abordada por alguns dos usuários que se mostravam 

ansiosos para participarem: “– Vai ser hoje?”, “ – É hoje que vamos poder conversar?”. 

Durante o momento da atividade “Bom dia”, a maioria já me conhecia e se mostrou 

disponível para a participação. 

 Foi interessante observar como me referenciavam como alguém que estava disposta a 

ouvir para ajudá-los a sentirem-se acolhidos. Assim, fui apresentada a outros casos, que 

relatam já ter feito uso de haldol via oral e decanoato.  

 Com o tempo de aproximação, as conversas foram se tornando mais fluidas e pude 

perceber alguns detalhes do discurso dos pacientes. Desde suas angústias, suas opiniões, seus 

pensamentos mais diversos. 

 Durante a pesquisa, houve uma situação que me proporcionou maior reflexão sobre o 

estudo. O haldol decanoato estava em falta no CAPS e isso gerou uma série de sofrimentos 

aos usuários do serviço, que ficaram extremamente ansiosos com sua falta e recorreram aos 

mecanismos anteriormente citados. 

 A falta da medicação estava deixando-os ansiosos e tornou o assunto haldol ainda 

mais frequente. O CAPS estava lotado e, por se tratar de uma quarta-feira e agitado pela 

intercorrência.  

 À medida que me aproximei dos usuários, eles se dirigiam a mim como alguém que 

estava interessada em ouvir e agora vários deles já me reconheciam e indicavam outros para 

falar comigo.  
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“ – Fala com ela, como você se sentia com haldol! Ela quer saber!”. 

(Terra) 

 

 Alguns dias depois, o decanoato ainda não havia chegado ao serviço e alguns 

relataram ter tomado o comprimido. Pude perceber a fragilidade dos indivíduos. Alguns se 

portavam da mesma forma, mas outros literalmente dormiam sentados, mal conseguiam tomar 

o café. As mãos inquietas e o sono mais forte do que podiam suportar. 

 No meu último dia de campo, foi mostrado um comportamento bem carinhoso no que 

diz respeito aos usuários do serviço com a imagem da pesquisadora.  

 

“ – É muito bom ser tratado assim, ter alguém para ouvir a gente [...] Tem 

gente que não trata bem assim.” (Fogo) 

 

 Tratou-se de uma pesquisa extremamente proveitosa para mim. Pude me aproximar 

dos usuários do CAPS e perceber a demanda que o portador de sofrimento psíquico possui de 

um cuidado verdadeiro e comprometido com as pessoas. Diversas vezes os participantes do 

estudo me remeteram como uma figura capaz de ouvir e tratar com eles sobre uma questão 

que é pouco abordada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Um dos principais problemas encontrados na análise dos dados obtidos pelo diário de 

campo foi o parkinsonismo medicamentoso. Trata-se de um conjunto de  manifestações, 
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sendo uma das principais o tremor contínuo visto em diversos usuários do serviço e que, 

segundo Guimarães (2004) relaciona-se a uma disfunção dos gânglios da base.  

 Ocorre devido à diminuição da dopamina ao nível do estriado por alguns motivos 

diversos como degeneração do sistema dopaminérgico nigro-estriatal, a bloqueio dos 

receptores dopaminérgicos estriatais, a depleção dopaminérgica, ou a desinibição do núcleo 

subtalâmico ou do globo pálido medial (GUIMARÃES, 2004). 

 A assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi uma evidência das 

dificuldades para realização de tarefas delicadas como escrever. A grande maioria não 

escreveu com exatidão no espaço do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), isto 

é, não conseguindo respeitar a linha do papel destinada ao registro da assinatura, e/ou 

possuíam letras trêmulas e grandes. Em um caso, o usuário me alertou sobre a dificuldade de 

sua escrita e alegou sentir-se envergonhado de participar, pois eu veria que ele não conseguia 

escrever com precisão. Disse a ele que não havia problemas quanto a isto e que poderia ficar à 

vontade para registrar a assinatura da sua maneira. 

 No que diz respeito ainda à falta de precisão nos movimentos finos ressaltar alguns 

pontos relevantes. Esta dificuldade os impede se realizar atividades de vida diária sozinhos, 

como por exemplo escovar os dentes, caminhar ou tomar um café.  

 Como foi observado no diário de campo, diversos usuários da rede possuíam 

dificuldade motora considerável com o uso do haldol.  

 

“ – Ele segura os nervos, deixa o pé pesado, parece que estou voando e isso 

vai me sufocando. A língua enrola. [...] Eu adoro andar, sair, mas o haldol 

me prendia muito, ficava andando igual um robô por dentro e igual 

mongoloide por fora.” (Água) 

 

 Pensando em relação ao conceito de desinstitucionalização e o atual paradigma da 

reforma psiquiátrica podemos chegar a alguns pressupostos. 

 O conceito de reabilitação psicossocial considera o conjunto das atividades que 

tendem à maximização das oportunidades do indivíduo para sua recuperação e para a 

minimização dos efeitos incapacitantes da cronicidade ou própria institucionalização. Estes 

objetivos contemplam a relação com o ambiente seja em nível individual, familiar e 

comunitário. Trata-se afinal de uma estratégia global, política e afetiva que engloba todas as 

áreas das relações sociais do usuário individual e familiar, inclusive e particularmente o que 

se refere ao seu estatuto jurídico de incapaz (KINKER, 1997). 
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 A discinesia é caracterizada pela repetição diversa de atos voluntários, como mover as 

mãos, ou ter algum ‘tique’ na face. Esta repetição, no senso comum pode ser vista como uma 

mania de mover-se. Ocorre geralmente em pacientes expostos ao medicamento por tempo 

prolongado ou quando é feita a sua interrupção brusca (PIEDADE, 1988). 

 Esta é uma das várias prisões e não apenas um incomodo. Trata-se também de um 

empecilho para o autocuidado do paciente. Alimentar-se sozinho, escovar os dentes ou passar 

fio dental se tornam tarefas complicadas, que requerem tempo e paciência. A sensação do 

próprio corpo não manter-se sob seu controle é algo também encontrado nos dados deste 

estudo. 

 A fala de Terra desvela a dificuldade de alimentar-se com o parkinsonismo 

medicamentoso e a forma com que ele pode afetar no autocuidado do indivíduo e, 

consequentemente na sua qualidade de vida e saúde mental. 

 

“ - Não conseguia segurar a colher pra comer, quase caía da minha mão.” 

(Terra) 

 

 Alguns dos pacientes com os quais conversei relataram um desconforto na região 

torácica, próximo ao coração.  

 

“ – Falei com a minha referência e ela trocou. Me dava um negócio aqui, 

um calor esquisito aqui, sabe?”(Primavera) 

 

 A única citação que talvez remetesse a esta sensação está no raríssimo aumento do 

intervalo QT cardíaco, uma reação raríssima que, segundo estudos não causa nenhum sintoma 

físico nos pacientes estudados, só é aparente em altas doses e na administração enteral seria 

praticamente nulo. Seria apenas um dado clínico para ser analisado em caso de pacientes que 

já possuíam predisposição para alongamento deste intervalo no traçado eletrocardiográfico. 

(HALDOL Decanoato, 2014).  

 As implicações em sua vida relacionadas a esta sensação de desconforto toráxico se 

relaciona diretamente ao conforto e segurança de si . É uma sensação que traz o medo de estar 

passando mal, ou da própria morte. Trata-se de algo ainda não explicado na literatura ou em 

trabalhos científicos, caracterizando extrema escassez de produção científica neste tema.   
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“ - Essa sensação estranha de sono e nervoso interno. Me incomoda.” 

(Marte) 

 

 Esta sensação de desconforto talvez esteja relacionada a uma sensação chamada Aura, 

muito comum como pródromo de crises epiléticas e enxaqueca. Esta sensação faz com que o 

uso deste fármaco extrapole as limitações do conhecimento científico. Seria interessante para 

estudos posteriores um mapeamento eletro encefalográfico destes indivíduos afim de 

identificar possíveis descargas neuronais anômalas. 

 As relações interpessoais também são afetadas, a vergonha de mostrar-se 

‘impregnado’ ou ‘babando’ para a própria família, amigos ou até mesmo para os profissionais 

de saúde convergem ao isolamento social decorrente do esvaziamento das atividades 

cotidianas do sujeito.  

 As relações com o outro não são apenas afetadas pelas reações de impregnação da 

medicação. Outro ponto que surgiu na entrevista foi a impotência sexual. 

 

“ - Dá impotência! Acredita que ficou 5 anos sem funcionar? [...] Isso foi 

muito ruim, sabe? Pra um homem. Eu queria fazer ‘as coisas’ e não podia.” 

(Júpiter) 

 

 A dificuldade de relacionar-se era agravada por este fator e, desta forma acabava por 

distanciar ainda mais o portador de transtorno psiquico em uso de haldol da sua tão estimada 

qualidade de vida bio-psico-social.  

 A masculinidade é algo que o homem deve constantemente alcançar. A principal razão 

para a qual é visto tamanho incômodo com esse efeito é a sensação de insegurança provocada 

principalmente pelo medo do homossexualismo e da impotência (TOFANI, 2007) 

 É importante ressaltar que, como nesse caso, os homens podem sentir-se diminuídos 

ao perceberem a impotência. É de grande valia o trabalho multidisciplinar com o paciente, 

considerando as implicações que esta situação pode causar. No que diz respeito a parceiras, 

devemos ressaltar que elas também devem ser acolhidas pelo sistema de saúde e de incluí-la 

no tratamento. Esta ação se deve para explicar e sanar dúvidas quanto a questão do seu 

parceiro e desta forma reduzir o constrangimento ao casal. 

 A autonomia do usuário deste serviço também pode ser prejudicada devido a estes 

fatores complicantes. A dificuldade de realizar tarefas cotidianas sozinho leva a dependência 

de outros membros da comunidade, seja um cuidador ou a família como um todo.  
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 Hoje em dia a ideia de nova organização lógica do cuidado em saúde mental 

proporciona ao sujeito que experimenta o sofrimento psíquico ser entendido em toda sua 

complexidade, constituído for diversos fatores em conjunto que interagem gerando um 

fenômeno complexo e histórico permeado por fatores psicossociais determinantes. 

(FERREIRA, 2013). 

 Os incômodos de “ficar babando” são um dos maiores complicadores para o 

distanciamento do indivíduo com a família e sua relação com o outro ou com si mesmo. A 

salivação abundante e a dificuldade de engolir foram dois elementos que apareceram nos 

dados deste estudo e merecem especial atenção. 

 Corroborando com estes dados, Moreira (2006) traz que o sentimento de vergonha 

leva o paciente a isolar-se. Isto contribui para o isolamento social. Há um sentimento de 

estranhamento consigo, de vergonha de si mesmo, o que os leva a não querer manter uma 

relação com o outro. 

 

“ – [...] tava com vergonha dos meus filhos me verem daquele jeito.” 

(Marte) 

 

 O isolamento social também pode se caracterizar como esvaziamento das atividades 

cotidianas, que tiram a alegria de viver e anulam a produtividade e resquício de independência 

do indivíduo já comprometido por um quadro de sofrimento psíquico grave. 

 

“ – Dá sono, fico meio bobo, meio mole, meu corpo não responde quando 

mando levantar da cama.”. (Verão) 

 

 A fala de Verão foi muito relevante para levantar a questão sobre o esvaziamento de 

produção de atividades no dia com uso desta medicação. Além de todos os outros sintomas já 

falados como parkinsonismo, dificuldade na execução de movimentos finos e marcha causa 

letargia ao ponto de impedir de realizar ações cotidianas e relativamente simples como tomar 

banho. 

 A deglutição é um processo que ocorre em três principais fases: oral, faríngea e 

esofagiana. Na primeira fase produção de uma onda, que parte da ponta da língua para a parte 

posterior, comprimindo o palato duro, de forma que a saliva se dirija ao palato mole, essa 

passagem inicia a fase faríngea, inicia-se o momento da fase motora involuntária. A chegada 

da saliva nafaringe estimula receptores mecânicos e desencadeiam uma resposta contritora, os 
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anéis faríngeos, que facilitam a onda peristáltica. O esfíncter esofagiano superior é uma 

estrutura muscular que se relaxa quando o conteúdo do alimento estiver exatamente proximal 

a ele. Esse efeito é decorrente de um reflexo curto, ou seja, a presença do alimento na faringe 

distal faz uma constrição nesse ponto, e um relaxamento à frente (GUYTON, 2002). 

 Quando há ativação neural tem-se a liberação de acetil-colina que se trata do 

neurotransmissor responsável por este processo. Após sua liberação na placa motora leva a 

constrição do tubo gastrointestinal e relaxamento dos esfíncteres (GUYTON, 2002).  

 Não podemos esquecer a dualidade no que diz respeito à medicação. Mesmo causando 

tantos efeitos adversos nos pacientes, é interessante observar em suas falas a identificação da 

necessidade do uso da mesma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

 Este estudo desvelou as experiências do usuário de haloperidol, tanto no que diz 

respeito às reações adversas mais comuns quanto nas implicações destas reações no cotidiano 
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do usuário.  Foi possível chegar à conclusão de que as reações adversas desta medicação 

causam perda para a qualidade de vida do portador de sofrimento psíquico.  

 As dificuldades para realizarem atividades cotidianas ficou evidente durante a 

produção dos dados. O incômodo com a sensação corporal de desconforto na região 

precordial relatada no estudo somada a todos os outros efeitos adversos acabam por diminuir 

a auto-confiança e a qualidade de vida destas pessoas, podendo gerar seu afastamento social. 

Os resultados foram singulares e apontam um considerável efeito na vida e na relação com o 

outro e consigo mesmo do usuário da medicação.  

Ademais, os dados revelaram a dificuldade dos usuários para pedir ajuda em caso de 

problemas ou dúvidas com a medicação, o que agrava o quadro e o afasta do serviço e os 

profissionais, além de influenciar diretamente no rumo de sua saúde, visto que isso pode 

resultar em descontinuação da medicação e até mesmo em uma crise seguida de internação. 

 Outro fator a sinalizar é que os usuários demonstram que suas dúvidas, dificuldades ou 

experiências em geral com o uso da medicação ainda são pouco debatidas no campo científico 

e também no próprio serviço de saúde, o que aponta a necessidade de ampliarmos os debates 

sobre esta temática no campo acadêmico e na educação permanente na rede de saúde. 

 Sabemos a importância de considerar e registrar os efeitos adversos da medicação sob 

ponto de vista farmacológico, porém não devemos perder de vista a importância de considerar 

também as informações no que diz respeito ao impacto para o dia-a-dia do paciente.  

 Um elemento de destaque evidenciado a partir da análise das experiências dos 

participantes do estudo é que as reações da medicação podem interferir diretamente de 

maneira negativa na questão da autonomia e da desinstitucionalização do tratamento e dos 

modos de vida do portador de transtorno psíquico grave que são tão debatidas no contexto da 

Reforma Psiquiátrica. Trata-se de fatores impactantes para relações sociais do indivíduo, que, 

ao utilizar esta medicação, sente-se com dificuldade de andar e se relacionar com as pessoas, 

seja por vergonha da sua maneira de pronunciar as palavras, pelos movimentos involuntários 

do corpo, pela dificuldade de movimentos finos e pela barreira gerada pela impotência sexual 

relatada. 

 É de extrema importância que a voz do indivíduo seja ouvida efetivamente para que 

desta forma consigamos entender melhor a sua realidade e lutar por um futuro. Na literatura é 

necessário que se amplie o número de trabalhos sobre o tema, visto que são poucos que 

abordam a perspectiva do paciente sobre esse assunto.   

 Minha vivência no campo de pesquisa foi extremamente rica e encantadora. Tive a 

oportunidade de rever alguns pacientes com os quais eu havia tido contato anterior durante o 
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estágio curricular da graduação e propiciei a expansão dos meus conhecimentos ao me 

aproximar do campo e dos usuários do CAPS propriamente ditos. A valorização de suas falas 

foi de extrema importância para a qualidade dos resultados desta análise, visto que eles 

sentiram-se mais dispostos a falar com a minha aproximação gradativa. 

As experiências relatadas como o parkinsonismo não devem ser apenas analisadas sob 

ponto de vista farmacológico, como também pela direção da Reforma Psiquiátrica que tem 

como uma de suas principais corrente a autonomia do indivíduo. Recomenda-se que a equipe 

de saúde esteja efetivamente atenta para a forma com que estas reações adversas do 

tratamento farmacológico se apresentam, sobretudo, com relação ao fato delas poderem 

interferir negativamente na autonomia do indivíduo e em sua relação com a sociedade. 

 Além disto, a relevância de dar voz ao sujeito deve ser cada vez mais abordada e o 

estudo ratifica o método de Gestão Autônoma da Medicação como estratégia que auxilia o 

usuário nessa jornada da busca da compreensão de seu corpo e se suas reações. A opção de 

escolher a medicação com a qual melhor se encaixa é um dos meios de garantir a 

individualidade e respeitar o seu direito como ser humano dotado de ideias e direito de 

escolha. Isto é algo que nunca deve ser privado do indivíduo, seja em saúde mental ou em 

qualquer outra área de atuação que lide com o próximo. 
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9  ANEXOS 

9.1  ROTEIRO NORTEADOR DA PESQUISA 

9.1.1  Roteiro para observação participante 
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 Observar as reações adversas ocorridas enquanto a pesquisadora encontra-se no local 

de estudo. O objetivo principal é refletir de que forma estas alterações visíveis podem 

interferir na autonomia deste indivíduo. 

 As dificuldades na execução de movimentos ou atividades que possam ter relação com 

haldol. Neste ponto será observada a prescrição médica, a fim de excluir a 

possibilidade de estas dificuldades advirem de outra medicação. 

 O que é falado de forma espontânea sobre o haldol, sem que haja a pergunta diretiva 

sobre o assunto. 

 Rastrear estratégias utilizadas pelos usuários para dirimirem o impacto das reações 

medicamentosas no seu cotidiano. 

 

9.1.2  Roteiro para a entrevista aberta 

 De que maneira ele toma a medicação? 

 Quem é solicitado em caso de dúvidas em relação à medicação? 

 Qual é a conduta quando o medicamento chega ao fim? 

 Há quanto tempo ele usa esta medicação? Quantas vezes por dia?  

 Já enfrentou alguma dificuldade para conseguir fazer uso desta medicação?  

Observação: É importante ressaltar que a pesquisadora não fará perguntas diretivas 

para que não introduza a idéia de negatividade do fármaco tratado. Os aspectos da medicação 

com relação às dificuldades advindas do uso do haldol somente serão recolhidos a partir da 

observação da pesquisadora e quando ele falar espontaneamente sobre alguma possível 

limitação na execução de atividades de vida diária, seja farmacológica ou existencialmente. 

 

9.2 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação 
Título do Projeto: EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO EM SOFRIMENTO PSÍQUICO 

GRAVE EM USO DE HALOPERIDOL  

Pesquisador Responsável: Marcela Pimenta Muniz (orientadora) e Bruna Feijó 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefone para contato: (21) 2629 9464 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 3092-2228  

Nome do voluntário: _____________________________________________________ 

Idade: _____________ anos                                                                
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R.G. __________________________ 

 

            O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 

“EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO EM SOFRIMENTO PSÍQUICO GRAVE EM USO DE 

HALOPERIDOL”, de responsabilidade das pesquisadoras Bruna Feijó  e Marcela Pimenta 

Muniz. 

 Sua participação não é obrigatória e a qualquer momento você poderá desistir e retirar 

seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador 

ou com a Unidade de Origem.  

O objetivo geral deste estudo é desvelar as experiências do usuário do CAPS 

relacionadas ao uso de haloperidol sob o ponto de vista farmacológico e cotidiano. 

 Os objetivos específicos são: propiciar a produção de conhecimento a partir da 

proximidade da acadêmica de enfermagem com o campo de pesquisa; oferecer escuta aos 

usuários e valorizar suas falas na pesquisa; identificar a relação do uso da medicação com o 

cotidiano do usuário. 

A justificativa do estudo respalda-se na necessidade do olhar da enfermagem de forma 

mais ampla para o tema do cuidado em saúde mental com relação à terapêutica 

medicamentosa. 

A produção dos dados ocorrerá através da observação participante e entrevistas abertas 

durante a convivência da pesquisadora com os usuários no CAPS. 

As falas não serão gravadas, mas sim registradas pela pesquisadora em seu diário de 

campo. A identidade dos entrevistados será de total sigilo durante a análise e discussão dos 

dados obtidos.  

Assim como todos os estudos que envolvem seres humanos, esta pesquisa oferece 

riscos diretos ou indiretos aos participantes por abordar suas experiências individuais, 

ocasionando angústia. Porém, para que os riscos sejam amenizados, nos casos em que for 

observada alguma dificuldade no participante em lidar com a pesquisa, estes gestantes serão 

acolhidos e encaminhadas para o serviço de psicologia do município. Além disso, a ocasião 

para a coleta de dados será em momentos oportunos e com abordagens espontâneas. Os  

participantes poderão deixar de participar da pesquisa a qualquer momento e serão respeitados 

se não quiserem fazer parte do estudo. 

Quanto aos benefícios esperados, o estudo poderá servir como base para o cuidado ao 

portador de transtorno psíquico de forma cidadã, que respeite as necessidades individuais e as 

suas vivências. E irá proporcionar aos profissionais de saúde maior compreensão sobre as 

experiências relacionadas à medicação em relação ao seu cotidiano e singularidades, a fim de 

galgar um cuidado ético ao aproximar-se da realidade vivida pelo indivíduo através da 

compreensão das singularidades. 

Em caso de dúvida, o voluntário poderá solicitar esclarecimentos com a pesquisadora, 

a qual estará próxima a ele durante o estudo.  

É importante esclarecer que sua participação no estudo é voluntária e que este 

consentimento pode ser retirado a qualquer tempo.  

As informações aqui geradas serão confidenciais, tendo somente o pesquisador acesso 

a elas, o que garante a privacidade dos voluntários da pesquisa. 

A participação nesta pesquisa não envolve custos ou benefícios financeiros. Os dados 

serão coletados nos dias em que o plano terapêutico já prevê a ida do paciente ao CAPS, não 

sendo necessário que este se locomova até o cenário de estudo em dias nos quais não iria ao 

CAPS. 

 Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio 
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Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações: 

 

 E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

 

 

 Eu, __________________________________________, RG nº 

_____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como 

voluntário do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 

_________________________________               ___________________________________ 

Nome e assinatura do paciente                            Nome e assinatura do responsável por obter o       

         consentimento 

 

_________________________________             ____________________________________ 

                                  

 Testemunha                                                                               Testemunha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3   PARECER SUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA 

mailto:etica@vm.uff.br
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