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RESUMO 

 
O presente trabalho utilizou como base a Unidade Básica de Saúde Vila Maria 
Regina localizada no município de Juatuba, região metropolitana de Belo Horizonte, 
estado de Minas Gerais. Após a realização do diagnóstico situacional, o problema 
eleito como de maior prioridade na Unidade foi o uso abusivo de psicotrópicos, os 
quais agem no sistema nervoso central produzindo alterações de comportamento, 
humor e cognição. É comum na rotina de atendimento da Estratégia Saúde da 
Família Vila Maria Regina, a simples renovação de receitas ou encaminhamento ao 
Psiquiatra e, na maioria das vezes, não há resposta da contrarreferência com o 
diagnóstico da doença mental que justifique o tratamento prescrito. Neste sentido, o 
objetivo principal deste trabalho constituiu em elaborar um projeto de intervenção a 
fim de melhorar o nível de informação da população sobre o uso dessas 
medicações, obter maior controle sobre o acompanhamento dos pacientes da saúde 
mental, e, consequentemente, diminuir o uso abusivo de substâncias psicotrópicas 
na área de abrangência da equipe. O estudo se deu a partir do método do 
Planejamento Estratégico Situacional e da revisão da literatura sobre o tema, a partir 
dos descritores: psicotrópicos, atenção primária a saúde e saúde mental, 
considerando a visão de profissionais de saúde e de usuários crônicos. Dentre as 
ações previstas estão: educação em saúde através de palestra, rodas de conversas 
e conversação com os usuários possibilitando o fortalecimento de vínculo e a 
conscientização dos mesmos. Espera-se, com o presente projeto de intervenção a 
redução da automedicação e do uso indevido de medicações psicotrópicas entre os 
usuários da área adscrita a unidade de saúde, trazendo impactos positivos para a 
saúde da população e panorama local. Busca-se, portanto, promover melhoria nos 
índices de saúde e qualidade de vida da população usuária. 
 
 
 

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Educação 
em Saúde. Dependência; Medicamentos psicotrópicos.   



 

  

ABSTRACT 

 
The present work used as basis the Basic Health Unit Vila Maria Regina located in 
the municipality of Juatuba, metropolitan region of Belo Horizonte, state of Minas 
Gerais. After performing the situational diagnosis, the problem chosen as the highest 
priority in the Unit was the abusive use of psychotropics, which act on the central 
nervous system producing changes in behavior, mood and cognition. It is common in 
the routine of attendance of the Family Health Strategy Vila Maria Regina, the simple 
renewal of prescriptions or referral to the Psychiatrist and, in most cases, there is no 
response from the counter-referral with the diagnosis of mental illness that justifies 
the prescribed treatment. In this sense, the main objective of this work was to 
elaborate an intervention project in order to improve the population's level of 
information on the use of these medications, obtain greater control over the 
monitoring of mental health patients, and, consequently, decrease the use abuse of 
psychotropic substances in the area covered by the team. The study was based on 
the Situational Strategic Planning (PES) method and literature review on the topic, 
using the descriptors: psychotropic, primary health care and mental health, 
considering the view of health professionals and chronic users. Among the actions 
planned are health education through a lecture, conversation circles and 
conversation with users, enabling the strengthening of bonds and their awareness. 
This intervention project is expected to reduce self-medication and the misuse of 
psychotropic medications among users of the area assigned to the health unit, 
bringing positive impacts to the health of the population and the local panorama, thus 
promoting improvement in the rates health and quality of life of the user population. 
 

Keywords: Family Health Strategy. Primary Health Care. Health Education. 

Dependency. Psychotropic drugs. 
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Figura 1: População Urbana e Rural 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

Juatuba está situado na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no chamado Vetor 

Oeste, também identificado como Eixo Industrial, em função da grande concentração 

de indústrias e serviços de apoio. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, o município possui 22.202 habitantes. Os 

passos decisivos para a atual configuração da cidade foram dados com a instalação 

da Cervejaria Brahma, hoje AMBEV (antiga Cervejaria Brahma), em 1972, e a 

empresa ainda é considerada a maior fonte local de geração de empregos e de 

arrecadação de empregos. É fundamental destacar a atividade agropecuária como 

fator do desenvolvimento local, especialmente representada pela plantação de 

eucaliptos e de café, além da criação de gado.  

Nos últimos 20 anos, é possível afirmar que o município de Juatuba, de maneira 

semelhante do que vem sendo verificado no Brasil como um todo, tem apresentado 

melhorias significativas nos indicadores sociais e de desenvolvimento humano. No 

que é relativo aos indicadores educacionais, há um processo contínuo de redução 

do analfabetismo no município (e no Brasil), chegando ao ano de 2010 com 94,9% 

das pessoas de 5 anos ou mais alfabetizadas (IBGE, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fonte: Censo IBGE/Rural – PNSR, 2020 

 

 A figura 1 corresponde a porcentagem da população rural e urbana. Destaca-se a 

prevalência de 68,5% de moradores na área urbana. 

https://infosanbas.org.br/fontededados/censo-ibge/
https://infosanbas.org.br/fontededados/rural-para-o-pnsr/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fonte: Censo IBGE/Rural – PNSR, 2020 

 

A Rede Geral é responsável por grande parte do abastecimento de água em 

Juatuba, como indicado pela figura 2. Porém, na zona rural há uma porcentagem 

considerável de abastecimento por poço ou nascente na propriedade além de outras 

formas de abastecimento.  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 2: Abastecimento de água 

Figura 3: Destinação do lixo 

https://infosanbas.org.br/fontededados/censo-ibge/
https://infosanbas.org.br/fontededados/rural-para-o-pnsr/


 

  

 Fonte: Censo IBGE/Rural – PNSR, 2020 

 

A coleta de lixo é feita por serviço de limpeza e atende quase 100% da zona urbana. 

Em relação a zona rural, há um índice considerável de lixo queimado na 

propriedade. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                               Fonte: Censo IBGE/Rural – PNSR, 2020 

 

Em relação ao esgotamento sanitário, destaca-se na zona rural a fossa rudimentar, 

enquanto na zona urbana existe em grande parte dos pontos do município rede 

geral de esgoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Esgotamento Sanitário 

Figura 5: Taxa de mortalidade infantil 

https://infosanbas.org.br/fontededados/censo-ibge/
https://infosanbas.org.br/fontededados/rural-para-o-pnsr/
https://infosanbas.org.br/fontededados/censo-ibge/
https://infosanbas.org.br/fontededados/rural-para-o-pnsr/


 

  

           Fonte: Censo IBGE/Rural – PNSR, 2020 

 

Comparado os anos entre 1996 e 2017, observa-se a partir do gráfico da figura 5, 

uma queda no índice de mortalidade infantil no município. 

 

1.2 Aspectos do bairro Vila Maria Regina 

Vila Maria Regina é uma comunidade localizada na zona urbana de Juatuba. Hoje, a 

população empregada vive basicamente do trabalho em indústrias localizadas na 

cidade. A população conserva hábitos e costumes próprios da região e gosta de 

comemorar as festas, em particular a tradicional festa de aniversário de Juatuba, nos 

dias 29,30 e 31 de maio. Em Vila Maria Regina, trabalha uma Equipe de Saúde da 

Família. 

 

1.3 O sistema municipal de saúde 

A Rede de Saúde do Município conta com nove Unidades Básicas de Saúde UBS’s, 

com cobertura da estratégia de saúde da família de 100% da população de seu 

território, uma equipe do NASF com nutricionista, farmacêutico, fisioterapeuta e 

psicólogo), uma policlínica que atende como unidade de pronto atendimento 

municipal, financiada com recursos próprios, uma Farmácia de Minas, uma Unidade 

de fisioterapia, Serviço de Vigilância em Saúde, um centro de especialidades 

médicas, com atendimento eletivo nas especialidades de cardiologia, pediatria, 

ginecologia/obstetrícia, cirurgia ambulatorial, urologia, ortopedia, dermatologia, 

coloproctologia, pneumologia e clínica médica, conta ainda com uma unidade de 

Saúde Mental.  

 

A rede de serviços complementares do município é insuficiente. A maioria dos 

serviços complementares é prestado por unidades privadas. Exames de alta 

complexidade, cirurgias eletivas e algumas especialidades médicas são realizados, 

atendendo a Programação Pactuada Integrada – PPI, nos municípios de Belo 

Horizonte, Betim e Mateus Leme. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Vila Maria Regina 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Maria Regina atende uma população de 

1.913 pacientes cadastrados e a equipe é formada por um médico, um dentista, uma 

https://infosanbas.org.br/fontededados/censo-ibge/
https://infosanbas.org.br/fontededados/rural-para-o-pnsr/


 

  

enfermeira, uma técnica em enfermagem, uma auxiliar em saúde bucal, duas 

agentes comunitárias de saúde (ACS), uma auxiliar de higienização e uma auxiliar 

administrativa. Também participam da equipe os profissionais do Núcleo de Apoio á 

Saúde da Família (NASF), a saber: dois fisioterapeutas, uma nutricionista e uma 

psicóloga. Demais especialidades: Saúde da Família, Clínico Geral, Ginecologista, Pré-

natal/Parto e Nascimento, Controle de Tabagismo 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde Vila Maria 

Regina 

A Equipe Vila Maria Regina é formada pelos profissionais apresentados a seguir: 

1- Enfermeira da Estratégia Saúde da Família: Atende a saúde dos indivíduos e 

famílias cadastradas, realizando consulta de enfermagem, procedimentos, 

atividades em grupo, entre outras coisas. 

2- Médica da ESF: Responsável pelo acompanhamento do plano terapêutico do 

usuário. Realiza atividades programadas e de atenção à demanda espontânea, 

de forma compartilhada, consultas clínicas, responsabilizando-se pela 

internação hospitalar ou domiciliar e pelo acompanhamento do usuário. Além 

disso, em um trabalho conjunto com o enfermeiro, realiza e faz parte das 

atividades de educação permanente dos membros da equipe e do 

gerenciamento dos insumos. 

3- Cirurgião Dentista da ESF: Desenvolve com os demais membros da equipe, 

atividades referentes à saúde bucal, integrando ações de saúde de forma 

multidisciplinar. 

4- Técnica de enfermagem da ESF: sob a supervisão do enfermeiro, realiza 

procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão tanto na Unidade 

de Saúde quanto em domicílio. 

5- Auxiliar em saúde bucal da ESF: Realiza procedimentos regulamentados no 

exercício de sua profissão, como limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização 

do instrumental, dos equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho.  

6-  Agentes Comunitários de Saúde: realizam visitas domiciliares na área adscrita, 

produzindo dados capazes de dimensionar os principais problemas de saúde 

de sua comunidade. 



 

  

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Vila Maria Regina 

A Unidade de Saúde funciona de segunda a sexta feira das 7:00 às 17 horas. 

 

1.7 O dia a dia da equipe Vila Maria Regina 

O tempo da Equipe Vila Maria Regina está, em sua maior parte, ocupado pela 

demanda espontânea.  Há um agendamento para atendimento de casos crônicos 

como diabetes e hipertensão arterial e para pré-natal, puericultura, visitas 

domiciliares e realização de grupos operativos, onde são realizadas palestras, 

renovação de receitas e aferição de dados vitais. 

 

1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade  

Apresentam-se aqui os principais problemas identificados pela ESF Vila Maria 

Regina, de acordo com a sua prioridade: 

• Uso indiscriminado de medicamentos psicofármacos. 

• Falta de conhecimento dos pacientes sobre sua doença. 

• Elevado número de pacientes hipertensos. 

• Sedentarismo e Obesidade. 

• Hábitos e estilos de vida inadequados. 

• Pouca adesão aos projetos dirigidos aos portadores de doenças crônicas, 

com foco na promoção da saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de 

intervenção 

Quadro 1: Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico da 

comunidade adscrita à equipe de Saúde Vila Maria Regina, Unidade Básica de Saúde Vila Maria 

Regina, município de Juatuba, estado de MG. 

 

Problemas Importância* Urgência** 
Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Uso 

indiscriminado 

de 

medicamentos 

psicofármacos. 

 

Alta 8 Parcial 1 

Falta de 

conhecimento 

dos pacientes 

sobre sua 

doença. 

 

Alta 6 Parcial 2 

Elevado número 

de pacientes 

hipertensos. 

 

Alta 6 Parcial 3 

Sedentarismo e 

Obesidade. 

 

Alta 4 Parcial 4 

Hábitos e estilos 

de vida 

inadequados. 

 

Alta 4 Parcial 5 

 Pouca adesão 

aos projetos 

dirigidos aos 

portadores de 

doenças 

Média 2 Parcial 6 



 

  

crônicas, com 

foco na 

promoção da 

saúde. 

 

Fonte: Autoria Própria, 2020. 
 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 



 

  

2 JUSTIFICATIVA 

 

 A partir do diagnóstico situacional observou-se como rotina, durante o atendimento 

na ESF Vila Maria Regina, a simples renovação de receitas de psicotrópicos. 

Infelizmente nem sempre há uma contrarreferência com o diagnóstico da doença 

mental que justifique o tratamento prescrito. Fica claro, no ato do atendimento, que a 

baixa informação da população somada às precárias condições e acesso a 

educação em saúde, uma vez que no Brasil a ênfase é ao modelo curativo em 

detrimento do preventivo, acarreta cada dia mais o uso de psicotrópicos, 

principalmente em pessoas portadoras de transtornos de ansiedade. 

 

A fim de alcançar o objetivo da Política Nacional de Medicamentos (PNM) e da 

Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF) as quais indicam a 

importância de garantir o uso racional dos medicamentos, propõe-se a realização de 

pesquisas buscando compreender a epidemiologia do uso de psicofármacos, sendo 

necessário conhecer essa realidade, considerando as diferenças entre populações 

(BRASIL, 2018). 

 

Neste contexto, justifica-se a escolha do tema como prioritário por ser de 

fundamental importância o empenho e a articulação de toda a equipe para execução 

de ações voltadas à melhoria da qualidade de vida desses pacientes com 

transtornos mentais. A ESF vem se mostrando como importante estratégia do 

processo de transformação da assistência em saúde mental, uma vez que possibilita 

maior aproximação entre o usuário, a família, os profissionais e toda a comunidade, 

sendo essa proximidade um importante recurso. 

 
 
 
 
 
 



 

  

3 OBJETIVOS 

 
3.1 Objetivo geral 

Elaborar um projeto de intervenção para diminuir o uso abusivo de 

substâncias psicotrópicas na área de abrangência da ESF Vila Maria Regina 

do município de Juatuba – MG. 

 

3.2 Objetivos específicos 

• Desenvolver mecanismos de apoio às famílias da área de abrangência da 

ESF Vila Maria Regina, favorecendo sua reestruturação e reintegração na 

comunidade por meio de parcerias intersetoriais. 

• Realizar oficinas de educação em saúde a fim de oferecer informação e 

esclarecimentos aos doentes crônicos sobre suas doenças, favorecendo a 

redução do estresse e promovendo a corresponsabilidade do cuidado pelo 

indivíduo e pela família através de oficinas de educação em saúde; 

• Promover a capacitação da equipe no acolhimento e tratamento de pacientes 

com doenças mentais.  

 

 

 

 



 

  

4 METODOLOGIA 

 

O Processo metodológico ocorreu por etapas, utilizando o Método Simplificado de 

Planejamento Estratégico Situacional – PES: Diagnóstico Situacional; Revisão de 

Literatura; Elaboração de um Plano de Ação (FARIAS; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

Seguindo as recomendações de conhecimento sobre a realidade na qual se 

pretende atuar a partir de um projeto de intervenção, os dados primários foram 

levantados através de entrevistas com moradores do bairro e funcionários mais 

antigos da unidade de saúde. Além da observação ativa realizada na vivência na 

comunidade da área de atuação da ESF Vila Maria Regina, durante as consultas 

médicas, acolhimento e visitas domiciliares dos ACS, enfermeira e médica, 

observando os problemas de saúde mais prevalentes, seguimentos de tratamento, 

estilos de vida dos moradores, moradia e nível de escolaridade, dentre outras 

informações. Foram consultadas também, banco de dados da internet (IBGE, SIAB, 

DATASUS, 2020) para o levantamento de informações sobre a realidade do 

município de Juatuba e sua população. 

 

Posteriormente foram identificados os principais problemas na comunidade adscrita 

e, por sua importância e capacidade de enfrentamento da equipe, foi considerada a 

prevalência do uso indiscriminado de medicamentos psicotrópicos como o problema 

de saúde prioritário no momento. Logo depois, ainda seguindo os passos descritos 

por Campos et al., (2010), no módulo de planejamento e avaliação em saúde, foram 

estabelecidos os “nós críticos” do problema priorizado, o desenho das operações, a 

identificação dos recursos críticos, analises de viabilidade do plano, e finalmente, a 

elaboração do plano operativo. 

 

Para fundamentar o desenvolvimento do trabalho, foi elaborada uma revisão 

bibliográfica na base de dados eletrônicas no portal de periódicos disponibilizados 

pelo Ministério da Saúde (MS), Biblioteca Virtual em Saúde e no Scientific Eletronic 

Library Online (SCIELO) através dos seguintes descritores: Atenção Primária à 

Saúde, Transtornos Mentais, Psicotrópicos, Transtornos Relacionados ao Uso de 

Substâncias. Por meio de uma estimativa participativa, buscará se detectar as faixas 

etárias e medicamentos mais usados pela população.  



 

  

Como público-alvo deste plano operativo foram identificados pela equipe 250 

pacientes com transtornos mentais. 

 

A execução do plano seguirá a seguinte premissa, de acordo com os objetivos 

propostos: 

• Desenvolvimento das atividades educativas com o uso da prática de educação 

popular em saúde e metas a serem alcançadas;  

• Convite aos usuários evolvidos e seus responsáveis para participar da ação;  

• Implantação e execução das atividades educativas com os participantes da 

intervenção, através de rodas de conversas, apresentação de slides e troca de 

experiências por micro-área em dias alternados. 

• Avaliação dos impactos das ações educativas com os usuários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

 
5.1 Saúde mental: avanços e desafios 

Durante um longo período da história, os portadores de patologias que envolviam a 

perspectiva mental eram vítimas de zombaria, preconceitos e exclusão, sendo a 

patologia considerada como uma anormalidade, alienação e até mesmo “aberração”. 

Os pacientes eram frequentemente, confinados em quartos e assim, isolados do 

convívio social. (BASTOS, 2007).  

 

No relatório sobre a saúde no mundo (ONM, 2001), é colocado que a maioria das 

doenças mentais e físicas é influenciada por uma combinação de fatores biológicos, 

psicológicos e sociais. É considerado, ainda, que os transtornos mentais têm sua 

base no cérebro e que afetam pessoas de todas as idades, em todos os países, e 

que causam sofrimento às famílias e comunidades, tanto como aos indivíduos. E 

que, na maioria dos casos, podem ser diagnosticados e tratados de uma forma 

efetiva em relação ao custo. Como resultado desse entendimento, os portadores de 

transtornos mentais e comportamentais têm hoje uma nova esperança de levar vidas 

plenas e produtivas nas respectivas comunidades (ONM, 2001). 

 

Segundo a Portaria n° 344/1998 (BRASIL, 1998), a prescrição medicamentosa é 

uma ordem redigida por um profissional competente que determina qual 

medicamento deve ser dispensado ao paciente, também define as respectivas 

dosagens dos medicamentos, a duração do tratamento e as principais orientações 

de uso. Assim, a prescrição é um elemento essencial para o sucesso do tratamento 

terapêutico de pacientes.  

 

 A legislação que aprova o regulamento técnico para as substâncias psicotrópicas e 

medicamentos que estão sujeitos a controle especial é a Portaria nº.  344/98 – 

SVS/MS, 12 de maio de 1998, a qual define a seguinte classificação de substâncias: 

A1 e A2 (entorpecentes), A3, B1 e B2 (psicotrópicas), C1 (outras substâncias 

sujeitas a controle especial), C2 (retinóicas para uso sistêmico) e C3 

(imunossupressoras). 

 



 

  

5.2 Medicamentos Psicotrópicos 

 
Os psicotrópicos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), são 

substâncias que agem no sistema nervoso central produzindo alterações de 

comportamento, humor e cognição.  

 

Nascimento et al. (2016) explicam que atualmente, o aumento do uso de 

psicofármacos está relacionado ao fato dos transtornos psíquicos serem 

diagnosticados indiscriminadamente. Reforça ainda o quanto é necessário entender 

até que ponto a vida humana deixa de ser natural e passa a ser controlada por 

substâncias que oferecem paz e conforto durante determinado tempo, tendo seu 

efeito findado caso nova dose não seja administrada (NASCIMENTO, 2016). 

 

5.3 O cuidado em saúde mental na atenção básica 

Prado (2017) cita em seu artigo a estimativa feita pela OMS em seu ‘Plano de Ação 

para a Saúde Mental 2013-2020’: 

 

(...) uma em cada dez pessoas no mundo sofre de algum transtorno de saúde mental 
e ainda que as doenças mentais e neurológicas atinjam aproximadamente 700 
milhões de pessoas e representem 13% do total das doenças do mundo, 
correspondendo a 1/3 das doenças não transmissíveis. Cerca de 350 milhões de 
pessoas deverão sofrer de depressão e 90 milhões terão algum distúrbio pelo abuso 
ou dependência de psicotrópicos, no período 2013-2020 (PRADO, 2017). 

 

O manejo e tratamento de transtornos mentais no contexto da atenção primária é um 

passo fundamental que possibilita ao maior número possível de pessoas terem 

acesso mais fácil e mais rápido aos serviços é preciso reconhecer que muitos já 

estão buscando assistência nesse nível. Isso não só proporciona uma atenção 

melhor como também reduz o desperdício resultante de exames supérfluos e de 

tratamentos impróprios ou não específicos.  

 

As práticas em saúde mental na Atenção Básica de Saúde podem e devem ser 

realizadas por todos os profissionais de saúde, partindo do entendimento do 

território e a relação de vínculo da equipe de saúde com os usuários, mais do que a 

escolha entre uma das diferentes compreensões sobre a saúde mental que uma 

equipe venha a se identificar, como colocado pelo Ministério da Saúde no caderno 1 



 

  

de atenção primária a saúde: A implantação da Unidade de Saúde da Família 

(Brasil, 2000). 

 

As intervenções em saúde mental são elaboradas pelos profissionais especialistas a 

partir das vivências nos territórios, com as singularidades dos pacientes e de suas 

comunidades. Portanto, para uma maior aproximação do tema e do entendimento 

sobre quais intervenções podem se configurar como de saúde mental, e, o caderno 

1 do Ministério da Saúde sugere a necessidade de se refletir sobre o que já se 

realiza cotidianamente, e o que o território tem a oferecer como recurso aos 

profissionais de Saúde para contribuir no manejo dessas questões. Algumas ações 

de saúde mental são realizadas sem mesmo que os profissionais as percebam em 

sua prática (Brasil, 2000). 

 

 A Estratégia Saúde da Família, de acordo com suas atribuições, é capaz de 

desenvolver ações que tem resolvido até 85% dos problemas de saúde quando 

desenvolvidas suas funções adequadamente, promovendo programas preventivos 

que demandem menores custos quando comparados a necessidade dos serviços 

(ALVES, 2005). Neste sentido, compreendo-se que o uso abuso de substâncias 

psicotrópicas é uma realidade na população atendida no âmbito da atenção primária 

do SUS e pode estar relacionada ao uso exacerbado ou inapropriado de 

medicamentos (NASCIMENTO, 2017) e, sua resolutividade pode acontecer a partir 

de ações realizadas pela Estratégia em Saúde da Família – ESF.  

 
 



 

  

6 PLANO DE INTERVENÇÃO  

 
Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Uso indiscriminado de 

medicamentos psicotrópicos”, para o qual se registra uma descrição do problema 

selecionado, a explicação e a seleção de seus nós críticos, de acordo com a 

metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado (FARIA;CAMPOS;  SANTOS, 

2018).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado  

 
Considerando a grande demanda de usuários que buscam os serviços de saúde 

para trocar receitas de psicotrópicos, a equipe de saúde conseguiu determinar como 

problema prioritário na ESF Vila Maria Regina, o alto número de usuários desses 

medicamentos. A UBS não tem controle efetivo sobre a saúde mental do seu 

território. Os registros de atendimento, acompanhamento e encaminhamento de 

pacientes com transtornos mentais não são contabilizados, assim como não há 

controle sobre a quantidade de medicamento utilizado por cada paciente. Por 

estimativa rápida da equipe foram classificados como público alvo deste plano de 

intervenção cerca de 250 pacientes com uso a mais de um ano.  

Quadro 2: Descritores de Usuários atendidos pela ESF Vila Maria Regina 

Descritores Quantidade Fonte 

Usuários assistidos pela equipe 2500 e-SUS 

Usuários com transtorno de 

saúde mental 
250  Prontuários 

Fonte: Autoria Própria, 2020. 
 
 

6.2 Explicação do problema selecionado  

Conforme destacado anteriormente, é comum durante a rotina de atendimento na 

ESF, a simples renovação de receitas ou encaminhamento ao Psiquiatra e, na 

maioria das vezes, não há resposta da contrarreferência com o diagnóstico da 

doença mental que justifique o tratamento prescrito. A baixa informação da 

população sobre os efeitos do uso indiscriminado dos medicamentos psicotrópicos 

acarreta cada dia mais o uso deles, principalmente em pessoas portadoras de 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010


 

  

transtornos de ansiedade ou as que enfrentam longas jornadas de trabalho e ficam 

mais expostas ao estresse, o desemprego, a falta de lazer, as famílias em situação 

de vulnerabilidade social e econômica, os traumas infantis pelos maus tratos as 

crianças e adolescentes (físico, psicológico, sexual), a solidão e incompreensão dos 

familiares no caso do pacientes idosos, podem ser as causas mais comuns do abuso 

de drogas.  

 

Apesar do uso significativo e prolongado de psicotrópicos pelos usuários da UBS 

Vila Maria Regina, não há nenhum processo de regulação e do abuso desses 

medicamentos na UBS. Isso se torna relevante considerando o fato de que esses 

medicamentos levam a quadros de dependência, prejuízo da memória e constitui um 

fator de risco para quedas nos idosos, principalmente. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos  

 

• Estilo de vida da população inadequado– Observa-se que atualmente as 

pessoas têm alcançado um nível de estresse e adoecimento mental alto. 

• Presença de carências econômicas tais como: desemprego e baixa renda.  

• Presença de conflitos sociais e familiares (convivência da família, cuidado dos 

filhos, os pais, violência de gênero, insatisfação pessoal, profissional e 

financeira). 

• Reduzida informação e baixa percepção dos efeitos deletérios advindos do 

uso de psicotrópicos e BZD por usuários.  

• Inadequado processo de trabalho demonstrando falta de treinamento 

(inexistência de reuniões da equipe para maior discussão sobre práticas em 

saúde e processo de trabalho). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

6.4 Desenho das operações  

As operações sobre “nós críticos” relacionados ao problema “Uso indiscriminado de 

medicamentos psicotrópicos”: 

Quadro 3: Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Uso indiscriminado de 

medicamentos psicotrópicos”, na população sob responsabilidade da Equipe 

de Saúde da Família Vila Maria Regina, do município de Juatuba, estado de 

Minas Gerais.  

Nó crítico 1 Estilo inadequado de vida da população 

6º passo: operação 

(operações)  
Promover hábitos e estilos de vida saudáveis 

6º passo: projeto Bem Estar  

6º passo: resultados 

esperados 

• Indivíduos e famílias com mais conhecimentos sobre 

psicotrópicos e sua dependência. 

• Reduzir o sedentarismo. 

• Diminuir a ansiedade. 

• Melhora da qualidade do sono e da alimentação. 

6º passo: produtos esperados 

• Avaliar o nível de informação da população sobre o 

assunto. 

• Grupos operativos na UBS. 

• Programa de caminhada. 

• Orientação nutricional 

6º passo: recursos 

necessários 

Organizacional: organização da agenda para os grupos 

operativos. 

Organização de panfletos e cartilhas. 

Cognitivo: capacitação da equipe encarregada das atividades. 

Político: mobilização social e articulação intersetorial para a 

caminhada. 

Financeiro: aquisição de folhetos educativos 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Cognitivo: favorável 

Político: favorável 

Financeiro: favorável 

8º passo: controle dos Buscar apoio interdisciplinar com o NASF (educador físico, 



 

  

Fonte: Autoria Própria, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

recursos críticos - ações 

estratégicas 

nutricionista, assistente social) 

9º passo; acompanhamento 

do plano - responsáveis e 

prazos 

Responsável: Enfermeira 

Prazo: Início em 2 meses 

10º passo: gestão do plano: 

monitoramento e avaliação 

das ações 

Estratégia Saúde da Família 



 

  

Quadro 4: Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Uso indiscriminado de 

medicamentos psicotrópicos”, na população sob responsabilidade da Equipe 

de Saúde da Família Vila Maria Regina, do município de Juatuba, estado de 

Minas Gerais. 

 

Fonte: Autoria Própria, 2020. 

 

Nó crítico 2 Carências Econômicas 

6º passo: operação 

(operações)  
Linha de auto cuidado 

6º passo: projeto Mais você  

6º passo: resultados 

esperados 
• Possibilitar um enfrentamento da realidade pelo usuário. 

6º passo: produtos esperados • Grupos de apoio comportamental 

6º passo: recursos 

necessários 

Organizacional: Reunir uma equipe com profissionais como 

assistente social e psicólogo. 

Cognitivo: transmissão de conhecimentos. 

Político: articulação multidisciplinar. 

Financeiro: aquisição de materiais necessários. 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Cognitivo: favorável 

Político: favorável 

Financeiro: favorável 

8º passo: controle dos 

recursos críticos - ações 

estratégicas 

Secretaria Municipal de Saúde - Apresentar o projeto e buscar 

apoio, principalmente da Assistência Social. 

9º passo; acompanhamento 

do plano - responsáveis e 

prazos 

Responsável: Enfermeira e Assistente Social 

Prazo: Início em 3 meses 

10º passo: gestão do plano: 

monitoramento e avaliação 

das ações 

Estratégia Saúde da Família 



 

  

Quadro 5:  Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Uso indiscriminado de 

medicamentos psicotrópicos”, na população sob responsabilidade da Equipe 

de Saúde da Família Vila Maria Regina, do município de Juatuba, estado de 

Minas Gerais.  
 

Nó crítico 3 Conflitos sociais 

6º passo: operação 

(operações)  
Oferecer informação e apoio para incentivar união nas famílias. 

6º passo: projeto Mais família 

6º passo: resultados 

esperados 
Diminuir violência e famílias disfuncionais 

6º passo: produtos esperados 

• Utilização de instrumentos de abordagem familiar pela 

equipe; 

• Desenvolvimento de grupos de apoio as famílias; 

• Organização de visitas domiciliares pelos grupos de 

apoio; 

• Minimizar número de pacientes na procura de 

psicofármacos; 

6º passo: recursos 

necessários 

Organizacional: organizar fluxo para a coleta e registro das 
informações familiares, roda de conversas para troca de 
experiências. 
 
Cognitivo: treinamento da equipe para abordagem familiar. 
 
Político: apoio do CRAS e de organizações comunitárias, como 
pastorais familiares. 
 

Financeiro: aquisição de folhetos educativos. 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Cognitivo: favorável 

Político: favorável 

Financeiro: favorável 

8º passo: controle dos 

recursos críticos - ações 

estratégicas 

Estratégia Saúde da Família - Apresentar o projeto e buscar apoio 

interdisciplinar (psicólogo e assistente social) 

9º passo; acompanhamento 

do plano - responsáveis e 

prazos 

Responsável: Médica e Psicóloga 

Prazo: Início de 2 a 3 meses 

10º passo: gestão do plano: 

monitoramento e avaliação 
Estratégia Saúde da Família 



 

  

Fonte: Autoria Própria, 2020. 
 
 

Quadro 6: Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema “Uso indiscriminado de 

medicamentos psicotrópicos”, na população sob responsabilidade da Equipe 

de Saúde da Família Vila Maria Regina, do município de Juatuba, estado de 

Minas Gerais. 

das ações 

Nó crítico 4 
Baixa percepção dos efeitos advindos do uso de 

psicotrópicos 

6º passo: operação 

(operações)  
Oferecer informação e esclarecimento sobre as doenças crônicas; 

6º passo: projeto Saber Mais 

6º passo: resultados 

esperados 
Redução do número de usuários de psicofármacos; 

6º passo: produtos esperados 

• Conscientização da comunidade sobre os riscos e 

benefícios da medicação; 

• Longitudinalidade no cuidado dos doentes crônicos 

Desenvolvimento de grupos de apoio as famílias; 

• Organização de visitas domiciliares pelos grupos de 

apoio; 

• Minimizar número de pacientes na procura de 

psicofármacos; 

6º passo: recursos 

necessários 

Organizacional: organizar reuniões e palestras.  

Político: mobilização social e articulação multidisciplinar. 

Cognitivo: conhecimento sobre as doenças crônicas e seus 

determinantes. 

Financeiro: aquisição de folhetos educativos e outros recursos 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Cognitivo: favorável 

Político: favorável 

Financeiro: favorável 

8º passo: controle dos 

recursos críticos - ações 

estratégicas 

Apresentar o projeto à Equipe Saúde da Família solicitando apoio. 

9º passo; acompanhamento Responsável: Médica  



 

  

Fonte: Autoria Própria, 2020. 

 

Quadro 7: Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 5” relacionado ao problema “Uso indiscriminado de 

medicamentos psicotrópicos”, na população sob responsabilidade da Equipe 

de Saúde da Família Vila Maria Regina, do município de Juatuba, estado de 

Minas Gerais. 

do plano - responsáveis e 

prazos 
Prazo: Início em 2 meses 

10º passo: gestão do plano: 

monitoramento e avaliação 

das ações 

Secretaria Municipal de Saúde 

Nó crítico 5 Processo de trabalho inadequado 

6º passo: operação 

(operações)  
Criar linha de cuidado para pacientes em uso de psicotrópicos. 

6º passo: projeto Cuidar Mais 

6º passo: resultados 

esperados 
Oferecer uma alternativa para tratamento não medicamentoso. 

6º passo: produtos esperados 
Capacitação da equipe para o manejo adequado dos pacientes 

em uso de psicotrópicos. 

6º passo: recursos 

necessários 

Organizacional: reorganização do processo de trabalho. 

Cognitivo: elaboração de um protocolo de atendimento. 

Político: articulação intersetorial. 

Financeiro: disponibilidade de materiais necessários para as 

capacitações. 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Cognitivo: favorável 

Político: favorável 

Financeiro: favorável 

8º passo: controle dos 

recursos críticos - ações 

estratégicas 

Apresentar o projeto à Secretaria de Saúde. 

9º passo; acompanhamento 

do plano - responsáveis e 

prazos 

Responsável: Médica  

Prazo: Início em 1 mês 



 

  

Fonte: Autoria Própria, 2020. 

 
 
Os recursos críticos para o desenvolvimento das operações definidas para o enfrentamento 

dos nós críticos do problema “Alta prevalência do uso de psicotrópicos” estão descritos no 

Quadro 08: 

Quadro 8: Recursos críticos para o desenvolvimento das operações definidas 

para o enfrentamento dos nós críticos da Equipe de Saúde da Família Vila 

Maria Regina, do município de Juatuba, estado de Minas Gerais. 

 

Fonte: Autoria Própria, 2020. 

 

Foi realizada a análise de viabilidade do plano e identificados os agentes diretamente 

responsáveis. Os resultados estão apresentados no quadro 09: 

10º passo: gestão do plano: 

monitoramento e avaliação 

das ações 

Secretaria Municipal de Saúde 

Operação/ Projeto Recursos críticos 

Bem Estar 

 
Organizacional: organização da agenda para 

os grupos operativos. 
 
 

Mais Você 

Organizacional: Reunir uma equipe com 
profissionais como assistente social e 

psicólogo. 
 

Mais Família 

Organizacional: organizar fluxo para a coleta 
e registro das informações familiares, roda de 

conversas para troca de experiências. 
 

Cognitivo: treinamento da equipe para 
abordagem familiar. 

 

Saber mais 

Cognitivo: conhecimento sobre as doenças 
crônicas e seus determinantes. 

 
Financeiro: aquisição de folhetos educativos e 

outros recursos materiais necessários. 

Cuidar melhor 

Organizacional: reorganização do processo 
de trabalho. 

 
Cognitivo: elaboração de um protocolo de 

atendimento. 



 

  

 

Quadro 9: Análise de viabilidade do plano: 

Operação/ Projeto Recursos críticos 

Controle de Recursos 
Críticos 

Ação estratégica 
Ator que 
controla 

Motivação 

Bem Estar 

Organizacional: 
organização da agenda 

para os grupos operativos 
 

Estratégia Saúde da 
Família/ Favorável 

Buscar apoio 
interdisciplinar com o 

NASF (educador físico, 
nutricionista, assistente 

social) 

Mais Você 

Organizacional: Reunir 
uma equipe com 

profissionais como 
assistente social e 

psicólogo. 
 

Secretaria Municipal de 
Saúde/ Favorável 

Apresentar o projeto e 
buscar apoio, 

principalmente da 
Assistência Social. 

Mais Família 

Organizacional: organizar 
fluxo para a coleta e 

registro das informações 
familiares, roda de 

conversas para troca de 
experiências. 

 
Cognitivo: treinamento da 

equipe para abordagem 
familiar. 

 

Estratégia Saúde da 
Família/ Favorável 

Apresentar o projeto e 
buscar apoio 

interdisciplinar (psicólogo e 
assistente social) 

Saber mais 

Cognitivo: conhecimento 
sobre as doenças crônicas 

e seus determinantes. 
 

Financeiro: aquisição de 
folhetos educativos e 

outros recursos materiais 
necessários. 

Estratégia Saúde da 
Família/ Favorável 

Apresentar o projeto à 
Equipe Saúde da Família 

solicitando apoio. 

Cuidar melhor 

Organizacional: 
reorganização do processo 

de trabalho. 
 

Cognitivo: elaboração de 
um protocolo de 

atendimento. 

Secretaria Municipal de 
Saúde/ Favorável 

Apresentar o projeto à 
Secretaria de Saúde. 

Fonte: Autoria Própria, 2020. 

 

 
 



 

  

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante as etapas de elaboração da proposta, a equipe pôde realizar um 

diagnóstico situacional sobre os problemas da área de abrangência da ESF Vila 

Maria Regina e refletir sobre como seu processo de trabalho pode ser melhorado, a 

fim de buscar uma solução para os problemas identificados ao longo do presente 

projeto de intervenção. 

 

A utilização do Planejamento Estratégico Situacional permitiu a formulação de 

proposta baseada em evidências e com grande chance de serem resolutivas. 

Sugere-se, ainda, como atividades de acompanhamento: planejar junto com o 

paciente seu tratamento, com avaliação minuciosa do melhor esquema terapêutico a 

ser adotado e, organizar o sistema de assistência, bem como o treinamento dos 

profissionais para oferecer atenção centrada no paciente. 

 

Espera-se, a partir do plano de intervenção, reduzir o uso de psicotrópicos, 

avaliando a real necessidade do paciente, evitando a revalidação da receita sem a 

reavaliação da situação de saúde do paciente. Busca-se a prevenção da auto-

medicação, bem como o aumento da dosagem, com as práticas educativas 

estimando-se a conscientização de até 100% dos participantes da ação. Espera-se 

ainda, que haja efetiva redução da utilização indevida de medicações psicotrópicas 

entre os usuários da área adscrita a unidade de saúde Vila Maria Regina, 

melhorando significamente a qualidade de vida de sua população. 
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