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INTRODUÇÃO  

Os psicofármacos alteram as funções psicológicas, agindo 

no humor, emoções e na habilidade motora dos usuários. 

Sendo agentes químicos capazes de induzir alterações de 

comportamento, sua utilização, nos tratamentos 

psiquiátricos, ocorre na tentativa auxiliar no tratamento dos 

distúrbios de humores  comportamentos e pensamentos 

(SOUZA; CAMARGO, 2003). O uso abusivo de 

psicofárnacos nas unidades básicas de saúde é uma 

realidade preocupante que pode ser considerada um 

problema de Saúde Pública que envolve a equipe de saúde. 

Percebe-se que cada vez mais aumenta o número de 

pacientes que buscam o atendimento médico com o único 

objetivo de obter um medicamento para sedar os seus 

problemas geradores de sofrimento seja físico ou 

emocional.  

Está proposta surgiu da necessidade de diminuir o número 

de dependentes de benzodiazepínicos utilizando outras 

estratégias  de atendimento senão só a medicamentosa. 

 

Para elaboração deste trabalho adotou-se como 

metodologia levantamento bibliográfico de caráter 

descritivo da literatura. Na busca das publicações foram 

utilizadas as bases de dados: Lilacs (Literatura Latino 

Americana e do Caribe em Ciências de Saúde), Scielo 

(Scientific Electronic Library on Line), os manuais do 

Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde de 

Minas Gerais,  e análise documental  

OBJETIVOS 
 -Realizar uma revisão de literatura sobre a prática de 

prescrição, dispensação do uso abusivo de psicofármacos 

na atenção primária por meio de uma revisão 

bibliográfica.  

 -Descrever os fatores que determinam a utilização e o uso 

abusivo de psicofármacos;  

-Conhecer o controle dos psicofármacos no município de 

Lassance.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
No município de Lassance não é diferente de outros 

municípios brasileiros em relação ao uso abusivo de 

psicofármacos, urge elaborar ações preventivas e ações que 

favoreçam a diminuição do uso desses medicamentos, que 

com o passar do tempo tornam o usuário dependente e a 

mercê das ações adversas causadas por eles. Diante de ações 

preventivas, cabe as ESF’s através da Atenção Básica realizar 

atividades educativas, atendimento individual e em grupos, 

atividades ocupacionais e recreacionais, integrar os usuários 

em grupos da comunidade com a participação do NASF e 

redes conveniadas para a conscientização e controle no que 

diz respeito ao uso abusivo de psicofármacos em casos 

específicos fazer o encaminhamento para o CAPS. Elaborar 

um plano de acompanhamento e monitoramento da 

administração do medicamento, desta forma, eles terão mais 

possibilidade de usar corretamente a medicação e de não fazer 

um uso nocivo da mesma.  

tranquilizantes, hipnótico-sedativos, anticonvulsivantes, 

miorrelaxantes, indução a amnésia e alterações psicomotoras e 

pertencem a uma classe lipossolúvel, sendo absorvidos de forma 

rápida pelo organismo (XAVIER, 2010).  

Seu uso não deve exceder de três a quatro semanas, pois tais 

drogas podem causar dependência. Estão entre os medicamentos 

mais prescritos no mundo, muitas vezes sem indicação 

adequada, constituindo um grave problema de saúde pública. 

Possui efeitos adversos como: diminuição da atenção, 

velocidade de desempenho e precisão ou rapidez de reflexos, 

afeta a capacidade de julgamento e dependência. A dependência 

dos benzodiazepínicos aparece como ameaça para as pacientes, 

pois a ausência do medicamento é um sofrimento, uma tortura. 

 
RESULTADOS 

As conclusões da investigação foram que as principais 
indicações para o uso de psicofármacos são os transtornos 
mentais graves, a ansiedade, estresse, depressão, insônia e 
problemas sociais existindo a preocupação com os riscos de 
dependência. Para Bordim (2012), o aumento no consumo dos 

benzodiazepínicos é devido à frequência cada dia maior de 

diagnósticos de transtornos psiquiátricos, à introdução de 

novos psicofármacos, às novas terapêuticas, à automedicação, 

à propaganda medicamentosa e muitas vezes, ao tratamento de 

qualquer sofrimento mental.  
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