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RESUMO 

 

 

O objetivo do presente estudo foi elaborar uma proposta de intervenção sobre o uso abusivo 

de benzodiazepínicos por usuários da Unidade Básica de Saúde inserida na comunidade de 

Pindaíbas do município de Patos de Minas em Minas Gerais. Trata-se de um projeto de 

intervenção elaborado conforme os preceitos do planejamento estratégico situacional e 

estimativa rápida de problemas, incluindo uma revisão bibliográfica. O problema priorizado 

neste estudo foi o grande número de pacientes em uso abusivo de benzodiazepínicos. Foram 

propostas ações de capacitação da equipe de saúde, busca ativa por usuários e proposição de 

plano de desmame, bem como ações educativas com a comunidade. Entende-se que o abuso 

medicamentoso é um problema de grande impacto na saúde pública mundial. Diante de tal 

contexto, espera-se que as ações propostas possam contribuir para melhor preparo da equipe 

de saúde, maior conhecimento sobre a realidade epidemiológica dos usuários de 

benzodiazepínicos, bem como para redução do abuso medicamentoso na comunidade de 

Pindaíbas. 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde.  Benzodiazepínicos. Estratégia Saúde da Família.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

The objective of the present study was to carry out a proposal for intervention on the abusive 

use of benzodiazepines by users of the Basic Health Unit inserted in the community of 

Pindaíbas in the municipality of Patos de Minas in Minas Gerais. It is an intervention project 

prepared according to the precepts of strategic situational planning, and rapid estimation of 

problems, including a bibliographic review. The problem prioritized in this study was the 

large number of patients using benzodiazepines abusively. Training actions were proposed for 

the health team, active search for users and proposal for a weaning plan, as well as 

educational actions with the community. It is understood that drug abuse is a problem of great 

impact on public health worldwide. In view of this context, it is expected that the proposed 

actions can contribute to a better preparation of the health team, greater knowledge about the 

epidemiological reality of benzodiazepine users, as well as to reduce drug abuse in the 

community of Pindaíbas. 

 

Keywords: Primary Health Care. Benzodiazepines. Family Health Strategy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

A cidade de Patos de Minas, município do estado de Minas Gerais, possui cerca 152.488 

habitantes conforme estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 

o ano de 2019; encontra-se localizada na mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, 

com distância de 420 km da capital do Estado de Minas Gerais. Trata-se de um município 

basicamente urbano. O IBGE divulgou que, no ano de 2010, aproximadamente 92,08% da 

população habitava na cidade e 7,92% na zona rural (BRASIL, 2017).   

Patos de Minas se destaca no agronegócio nacional, na produção de grãos e é uma referência 

em genética suína e na captação e qualidade do leite. No campo da política, a atividade 

partidária do município se divide entre dois grupos políticos que se revezam no poder aos 

longos dos anos (PREFEITURA DE PATOS DE MINAS, 2018). 

Na área da saúde, Patos de Minas destaca-se devido à baixa mortalidade infantil. Funciona 

como sede da microrregião noroeste do estado de Minas Gerais. É referência para consultas e 

exames de média e alta complexidade e em atendimento de urgência e emergência 

(PREFEITURA DE PATOS DE MINAS, 2018). 

1.2 Aspectos da comunidade 

O local objeto de estudo do presente trabalho denomina-se Pindaíbas, que desde o ano de 

1976, tornou-se um distrito do município de Patos de Minas. A sua área territorial é de cerca 

de 141,47 quilômetros quadrados. Este distrito apresenta uma altitude média de 900 metros do 

nível do mar, a maior do município. A sua hidrografia é composta pela bacia do Rio São 

Francisco. Seu relevo é bastante ondulado e com terras que evidenciam elevado teor de tufito 

(rochas). O distrito em pauta se localiza há 42 km da sede de Patos de Minas (PREFEITURA 

DE PATOS DE MINAS, 2018). 

 

1.2.1 Aspectos demográficos 

Na Tabela 1, apresentam-se os aspectos demográficos da comunidade de Pindaíbas, município 

de Patos de Minas, situado no estado de Minas Gerais, Brasil, 2019. 
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Tabela 1:Aspectos demográficos da comunidade de Pindaíbas, município de Patos de 

Minas, situado no estado de Minas Gerais, Brasil, 2019 

FAIXA ETÁRIA/ANO MASCULINO FEMININO TOTAL 

< 1 

1-4 

5-14 

15-19 

20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70-79 

≥ 80 

24 

50 

184 

104 

168 

203 

256 

302 

223 

128 

48 

26 

46 

175 

94 

166 

223 

234 

240 

192 

132 

59 

50 

96 

359 

198 

334 

426 

490 

542 

415 

260 

107 

TOTAL 1690 1587 3277 

Fonte: Cadastro da população da área de abrangência. 

 

1.2.2 Aspectos epidemiológicos  

Na Tabela 2 apresentam-se os aspectos epidemiológicos da comunidade de Pindaíbas, 

município de Patos de Minas, situado no estado de Minas Gerais, Brasil, 2019. 

Tabela 2: Aspectos epidemiológicos da comunidade de Pindaíbas, município de Patos de 

Minas, situado no estado de Minas Gerais, Brasil, 2019. 

Condição de Saúde Quantitativo (nº) 

Gestantes 15 

Hipertensos 780 

Diabéticos 196 

Pessoas com doenças respiratórias (asma, DPOC, enfisema, outras) 161 

Pessoas que tiveram AVC 26 

Pessoas que tiveram infarto 32 

Pessoas com doença cardíaca 146 

Pessoas com doença renal (insuficiência renal, outros) 92 

Pessoas com hanseníase 4 

Pessoas com tuberculose 0 

Pessoas com câncer 41 

Pessoas com sofrimento mental 133 

Acamados 8 

Fumantes 376 

Pessoas que fazem uso de álcool 711 

Usuários de drogas 30 

Fonte: Cadastro da população da área de abrangência. 

 

1.3 O sistema municipal de saúde 

Atualmente a Atenção Primária do município de Patos de Minas é constituída por 44 equipes 

de Saúde da Família, com uma cobertura de 87,48% baseado na população de 147.614 

habitantes (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, 2018). 
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O acesso da população às ações e serviços de saúde é garantido mediante cotas de exames, 

consultas, marcação de cirurgias, dentre outros procedimentos que cada Unidade Básica de 

Saúde (UBS) tem de acordo com a disponibilização pela Diretoria de Regulação da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

A assistência ambulatorial especializada oferecida no município é, em maior parte, 

contratualidade com os prestadores, com a oferta dos serviços sob a responsabilidade da 

Diretoria de Regulação que estabelece cotas de procedimentos e diferentes tipos de exames.  

A resolutividade é satisfatória, mas, a demanda é sempre elevada, o que em alguns momentos, 

acaba por determinar vazios assistenciais que exigem atenção maior por parte da regulação, 

em especialidades como oftalmologia, fisioterapia e exames de colonoscopia. 

O município de Patos de Minas conta com um Centro Clínico que mantem parceria com uma 

Faculdade particular que presta atendimento e realiza exames em diferentes especialidades 

como cardiologia, ginecologia, dermatologia. Há ainda a oferta de atendimentos por meio do 

Centro de Atenção Especializada, tanto para os residentes, como para os municípios da micro 

e macrorregião condescendidos. 

O município conta ainda com o serviço de oncologia, apoio diagnóstico em estabelecimentos 

credenciados pelo sistema Único de Saúde (SUS), bem como serviço de urgência e 

emergência prestado tanto pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), como 

pelo Corpo de Bombeiros da Política Militar de Minas Gerais. Há no município um hospital 

gerido pelo SUS e quatro hospitais privados. A atenção farmacêutica, no âmbito do SUS, é 

realizada por duas farmácias centrais, que realizam a dispensação de medicamentos 

constantes na relação nacional de medicamentos (RENAME). 

1.4 A Unidade Básica de Saúde de Pindaíbas  

O estabelecimento constitui-se de uma Unidade Ambulatorial de Saúde, procedente rede 

pública, situada em um distrito do Município de Patos de Minas, cujo cadastro no CNES 

2222868. A área física não possui Projeto Arquitetônico, mas, a sede atual foi inaugurada em 

19 de setembro de 1992. 

A Unidade Básica de Saúde Pindaíbas encontra-se situada na principal Rua do distrito, em 

frente à igreja Católica e à sua principal praça. Trata-se de uma casa alugada que abriga uma 
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equipe de saúde. Essa casa apresenta condições rudimentares, possuindo três quartos, dois 

banheiros, uma cozinha e dois pequenos cômodos. Os quartos são divididos em atendimento 

médico, atendimento de enfermagem e atendimento da saúde bucal. Os dois cômodos 

pequenos são reservados para a sala de triagem e para a sala onde ficam as medicações 

distribuídas à população e materiais necessários ao atendimento.  

O consultório médico não possui luz interna, portanto, conta exclusivamente com a 

iluminação originária da janela. Possui uma mesa de atendimento, duas cadeiras e uma maca. 

O consultório de enfermagem possui uma mesa, duas cadeiras, uma maca obstétrica e um 

banheiro.  

O consultório da equipe de saúde bucal possui uma cadeira odontológica, duas cadeiras 

comuns e uma mesa de trabalho. A cozinha fica ao lado do consultório médico e possui 

geladeira, fogão, microondas e uma pia.  

A Unidade foi inspecionada nos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, quando foram 

encontradas irregularidades pertinentes à estrutura física e mobiliários, as quais foram 

descritas nos respectivos relatórios de inspeção sanitária. Esses relatórios foram discutidos 

com as referências técnicas e coordenadores da Atenção Básica da Secretaria Municipal de 

Saúde dos anos mencionados, porém ainda não foram tomadas as providências cabíveis para 

sanar as irregularidades apontadas.  

Na Unidade de Saúde em pauta os equipamentos e materiais são escassos, não se dispõem de 

soro fisiológico, nebulizador, materiais para pequenas cirurgias, materiais para acesso venoso, 

entre outros.  

Não existe sala de reuniões e a porta da casa é onde situa a recepção, a qual é realizada por 

duas agentes comunitárias de saúde do distrito. A Unidade de Saúde possui quatro cadeiras 

para que os pacientes possam aguardar os atendimentos.  

1.5 A Equipe 23 de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde Pindaíbas 

A Equipe de Saúde 23 Pindaíbas é composta por um médico, uma enfermeira, duas auxiliares 

de enfermagem (uma presta assistência diariamente na unidade no horário de 06:30 às 

12:30horas), 12 agentes comunitários de saúde (duas são específicas da Comunidade), um 

cirurgião-dentista e um auxiliar de saúde bucal.  
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A mencionada Equipe atende também a mais 15 comunidades, quais sejam: Canavial, Aragão, 

Sertãozinho, Porto das Posses, Abelha, Leal, Ponto Chique, Arraial dos Afonsos, Capela das 

Posses, Colônia Agrícola, Café Patense, Posses do Chumbo, Buracão, Cabeceira da Abelha e 

Sapé. A equipe de saúde trabalha conforme agenda programada e reserva 16 consultas ao dia, 

12 consultas são reservadas à demanda eletiva e quatro consultas se destinam à demanda 

espontânea.  

Em razão dos atendimentos serem mensais, na maioria dos locais de trabalho, torna-se 

impossível eleger dias específicos para hipertensos/diabéticos, puericultura e pré-natal.  Os 

pré-natais são realizados todos os dias, visto que são preconizadas consultas mensais nos 

primeiros trimestres da gestação, deixando a desejar no final da gestação quando passam a ser 

preconizados consultas quinzenais e semanais.  

Os grupos de hipertensos, diabéticos e tabagistas também não têm reservados dias específicos 

de consultas, já foram realizadas algumas tentativas segundo membros da equipe, mas, todas 

sem sucesso devido ao conflito gerado pelos atendimentos mensais.  

São realizadas reuniões quinzenais, em que se discute o processo de trabalho bem como as 

propostas de melhorias no atendimento ao usuário.  São realizadas visitas domiciliares sempre 

que necessário e são reservadas duas vagas de atendimento para cada visita.  

1.6 Funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe 23 

A Unidade de Básica de Saúde de Pindaíbas é destinada a atender o Programa de Saúde da 

Família através de uma equipe multiprofissional. Possui um consultório odontológico, 

classificado como tipo I. As consultas médicas e de enfermagem, incluindo o Papanicolau são 

agendados previamente pela agente comunitária de saúde e pela auxiliar de enfermagem, além 

da demanda espontânea. Os cuidados em saúde à população são realizados na Unidade de 

Saúde e no domicílio. 

As vacinas e a entrega de medicamentos são realizadas semanalmente, durante o atendimento 

da equipe na Comunidade. Os cuidados em saúde da população são realizados na Unidade e 

se necessário no domicílio.  

A equipe de saúde bucal atende de 2ª a 5ª feira, de 7:00 às 17:00 horas, compondo a equipe do 

PSF 23, que realiza procedimentos na área de Clínica Geral.  Os artigos são lavados, 
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embalados em papel crepado na unidade e encaminhados em caixas plásticas para serem 

esterilizados na Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS) Colina.  

A equipe de enfermagem e médica atendem todas as terças-feiras no distrito de Pindaíbas.  O 

enfermeiro atua em consultas compartilhadas no atendimento a gestantes, em que realiza 

puericultura, testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis, bem como solicita 

exames de rotina para os pacientes hipertensos e diabéticos.  

As coletas dos resíduos biológicos e dos resíduos comuns são feitos pela coleta municipal.  Os 

artigos médicos/enfermagem são lavados na sala de curativos, embalados em papel crepado, e 

encaminhados para serem esterilizados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).    

1.7 O dia a dia da Equipe 23 

Em seu cotidiano a Equipe 23 enfrenta problemas relacionados à organização do processo de 

trabalho como funcionários desmotivados, antagônicos às mudanças propostas e 

descompromissados com suas respectivas atribuições.  

Constata-se ainda na Equipe a falta de persistência para realizar as reuniões quinzenais, o que 

não deixa de ser preocupante, pois, essas reuniões são destinadas ao planejamento e a 

avaliação de ações, e as discussões sobre as dificuldades enfrentadas a fim de melhorar o 

atendimento ofertado.  

Há ainda problemas que envolvem a estrutura física que é inadequada, a falta de materiais, a 

ausência de recepcionista, a falta de cadeiras para os pacientes aguardarem os seus 

atendimentos, a sala de triagem sem adequações e a ausência de autoclave para a equipe de 

saúde bucal. 

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

passo)  

A partir dos dados levantados e da opinião da equipe, foram levantados os principais 

problemas: 

 Distanciamento das comunidades e unidade básica de saúde. 

 Unidade de Saúde com estrutura física inadequada. 

 Grande incidência de pacientes com HAS descontrolada. 
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 Grande incidência de pacientes com DM descontrolada. 

 Grande número de pacientes em uso abusivo de benzodiazepínicos. 

1.9 Priorização dos problemas: Seleção do problema para o Plano de intervenção 

(segundo passo) 

 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 

da comunidade adstrita à equipe de Saúde 23 Pindaíbas, Unidade Básica de Saúde do 

município de Patos de Minas, estado de Minas Gerais. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Grande número de pacientes 

em uso abusivo de 

benzodiazepínicos 

Alta  8 Parcial 1 

Grande incidência de 

pacientes com DM 

descontrolada 

Alta 6 Parcial 2 

Grande incidência de 

pacientes com HAS 

descontrolada 

Alta 6 Parcial 2 

Unidade de Saúde com 

estrutura física inadequada 

Alta 5 Parcial 3 

Distanciamento das 

comunidades e unidade básica 

de saúde 

Média 4 Fora 4 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

*Alta, média ou baixa 

** Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados 

***Total, parcial ou fora 

****Ordenados considerando os três itens 

 

 

Em reunião com os profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF) Rural de Pindaíbas, 

para discussão e seleção dos problemas mais frequentes e de relevância que deparamos no 

nosso cotidiano, chegamos à conclusão de que o uso abusivo e em longo prazo dos 

benzodiazepínicos é o problema mais relevante devido ao elevado número de prescrições 

renovadas. A comunidade não tem atrativo cultural, festivo ou esportivo, a maioria é 

sedentária e é resistente a mudança do estilo de vida, o que seria benéfico à saúde e melhora 

significativa do quadro clínico físico, mental e laboratorial.  
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2 JUSTIFICATIVA 

Considerou-se importante elaborar uma proposta de intervenção para maior atenção aos 

usuários de benzodiazepínicos assistidos pela Estratégia de Saúde da Família na comunidade 

de Pindaíbas, município de Patos de Minas, por saber do alto consumo dessa classe de 

medicamentos por aquele distrito.  

Estudos, como os de Guevara (2014), Silva, Fernandes e Terra Júnior (2018), Hernandez 

(2019) e Waclawovsk (2019), relatam que a boa aceitação desses medicamentos ocorre 

devido aos seus efeitos satisfatórios para controlar distúrbios da ansiedade e do sono.  Mas, o 

seu uso indiscriminado, excessivo e crônico, vem sendo motivo de grande preocupação para a 

área da saúde. Esse contexto, somado “ao crescente número de diagnósticos de transtornos 

associados ao sono e a ansiedade” e à prática da automedicação, torna cada vez mais abusivo 

o uso de benzodiazepínicos (BDZ) que, por conseguinte, pode ocasionar “sérios problemas à 

saúde como tolerância, abstinência, dependência, dentre outros” (SILVA; FERNANDES; 

TERRA JÚNIOR, p.610). 

Outro fator relevante a ser considerado para prosseguir com esse projeto se corrobora em 

estudos como de Silva, Fernandes e Terra Júnior (2018). Para esses autores, o consumo 

abusivo e descontrolado de BZD nos serviços de Atenção Primária à Saúde, pode envolver 

diferentes fatores, mas, no âmbito dos serviços de saúde configuram-se reflexos de ações 

como “prescrições inadequadas, sem uma anamnese sistemática, renovação de receitas sem 

nova consulta, além da falta de controle no momento da dispensação” e, essa realidade parece 

se evidenciar também na comunidade de Pindaíbas (MG), fato que torna a realização deste 

estudo ainda mais importante (SILVA; FERNANDES; TERRA JÚNIOR, p.612). 

Sabe-se ainda que o elevado uso de benzodiazepínicos na comunidade de Pindaíbas não é 

diferente de muitas das razões que levam a população mundial a consumi-los. Os usuários 

deste distrito, assim como é relatado no estudo de Silva, Fernandes e Terra Júnior (2018), 

também vivenciam turbulências de problemas cotidianos, cujo socorro é visto em 

psicotrópicos; junto a isso, surge a facilidade de sua aquisição nos serviços de Atenção 

Primária à Saúde, que, por sua vez, também enfrenta imprevisões aos cuidados para a sua 

prescrição e dispensação. O uso abusivo pode ser explicado pela falta de uma efetiva equipe 

multidisciplinar articulada com uma equipe de saúde mental para administrar essa 

problemática, que é justamente o que se propõe neste projeto.  
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O projeto de intervenção ora proposto poderá ser muito importante para o acompanhamento e 

tratamento adequado dos usuários de BDZ da comunidade de Pindaíbas, bem como para os 

profissionais de saúde que nela atuam, sobretudo, os médicos, que lidam com uma grande 

demanda de usuários sôfregos por atendimentos específicos pertinentes a saúde mental, e que 

veem nos benzodiazepínicos soluções milagrosas para contornar seus problemas. Esses 

necessitam serem identificados e tratados, não apenas pelo clínico geral da UBS, mas por uma 

equipe multidisciplinar capacitada, sobretudo, em relação à saúde mental.  

O que se vislumbra é que a equipe de saúde possa acompanhar adequadamente os usuários de 

BDZ, favorecendo o uso correto e controlado dessas medicações, podendo, assim, evitar o uso 

crônico e desnecessário que configura fator de risco pelos efeitos adversos e indesejáveis. 
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3 OBJETIVO 

Elaborar uma proposta de intervenção sobre o uso abusivo de benzodiazepínicos por usuários 

da Unidade Básica de Saúde inserida na comunidade de Pindaíbas do município de Patos de 

Minas em Minas Gerais. 
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4 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento de um Plano de Intervenção para o uso indiscriminado de 

benzodiazepínicos pelos usuários da comunidade adstrita à equipe de Saúde 23 Pindaíbas, 

Unidade Básica de Saúde do município de Patos de Minas, estado de Minas Gerais pretende-

se utilizar o método simplificado do Planejamento Estratégico Situacional, segundo o módulo 

de Planejamento, avaliação e programação das ações de saúde (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 

2018).  

Um projeto de intervenção trata-se de uma proposta de ação realizada “a partir da 

identificação de problemas, necessidades e fatores” decisivos.  A expressão projeto refere-se a 

um plano para cumprimento de uma ação futura, isto é, alguma coisa que se lança à frente, 

amparado em objetivos a serem atingidos. O termo intervenção envolve uma ação objetiva, 

um fazer concreto em certa realidade. Nessa perspectiva, um projeto de intervenção deve 

determinar e nortear “as ações planejadas para resolução de problemas e/ou necessidades 

identificadas, preocupando-se em gerar mudança e desenvolvimento” (SCHNEIDER; 

FLACH, 2017, p.3). 

O Diagnóstico Situacional foi utilizado para realizar uma estimativa dos problemas 

observados e definir o problema prioritário relacionado aos “nós críticos” e as ações 

vislumbradas.  

O planejamento objetiva preceder e presidir a ação, a noção de circunstância, autorreferida ao 

ator social que faz o planejamento, a relevância a dos métodos explicativos e do titulado 

cálculo direcional. Já a situação tem a finalidade de explicar a realidade e refere-se a uma 

análise do conjunto realizada pelo ator atinente às ações que projeta produzir, a fim de 

preservar ou modificar a realidade em que vive. Na construção de propostas metodológicas de 

planejamento, sugere-se limitar as ofertas à forma de sistematizar o cálculo que precede e 

preside a ação, na busca de oferecer instrumentos que possibilitam aos atores sociais e 

coletivos que façam o planejamento, utilizando o conhecimento que têm, científico ou não. 

Isto denota admitir literalmente o caráter autorreferencial do planejamento. Talvez esta 

expectativa provoque “um redirecionamento do esforço acadêmico no sentido do 

desenvolvimento do planejamento para o SUS, que evite que nós, da academia, sejamos tão 

normativos quanto aos métodos” (MATTOS, 2010, p.2335).   
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Foi realizada uma análise situacional pela equipe de saúde sobre a coordenação dos médicos 

da Unidade Básica da Saúde do distrito de Pindaíbas inserido no município de Patos de Minas 

por meio dela foram identificados “os nós críticos” também foram traçados as operações, 

obstáculos e prováveis resultados a serem atingidos. Todos esses elementos foram 

organizados em um plano de ação que estabelece os responsáveis pelas ações além dos prazos 

e resultados das mesmas. 

Foi realizada ainda uma pesquisa bibliográfica, uma vez que, as informações utilizadas 

procederão de livros e artigos científicos que, depois de selecionados e avaliados serviram de 

embasamento para desenvolver os objetivos sugeridos no estudo.  Foram consultados 

trabalhos científicos disponibilizados na base de dados da Scientific Electronic Library Online 

(SciELO) e da Pubmed na Biblioteca Virtual em Saúde em sites procedentes do Ministério da 

Saúde e de bibliotecas virtuais acessíveis de universidades do país. Os descritores utilizados 

foram: Atenção Primária à Saúde, Estratégia Saúde da Família e Benzodiazepínicos. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

 

Um dos grupos de psicotrópicos mais utilizados é o dos benzodiazepínicos devido às suas 

ações de alívio da ansiedade, indução do sono, ação anticonvulsivante e relaxante, portanto 

geralmente são indicados no manejo dos transtornos de ansiedade, insônia e epilepsia 

(NALOTO et al., 2016). 

5.1 Mecanismo de ação dos benzodiazepínicos 

O receptor Gamma-AminoButyric Acid (GABA-A) é o principal receptor responsável pela 

ligação com os Benzodiazepínicos. Ele possui uma região especifica de ligação para estes 

fármacos e também para moléculas de barbitúricos e álcool. Este complexo GABA-A possui 

subrreceptores que são responsáveis por desencadear os diferentes efeitos designados ao 

fármaco. Existem o sub-receptor ômega do tipo 1 e o sub-receptor ômega do tipo 2. A ligação 

com estes sub-receptores promove modificações neuronais alostérica a nível molecular, 

produzindo abertura dos canais de cálcio e induzindo um influxo dessas moléculas, 

modificando seu potencial de ação, que se torna hiperpolarizado (AZEVEDO et al., 2004).  

Os Benzodiazepínicos são inespecíficos quanto a ligação em sub-receptores ômega tipo 1 e 

ômega tipo dois. As ligações moleculares em sub-receptores ômega tipo 1 promovem 

alterações cognitivas no individuo e também é responsável por seu efeito hipnótico. Já a 

ligação em receptores ômega tipo 2 são influenciam em regiões motoras e psíquicas, 

promovendo efeitos ansiolíticos no individuo. Além disso, a ligação nestes receptores ômega 

do tipo 1 são responsáveis ainda pela depressão do sistema respiratório, depressão da 

musculatura e tem a capacidade de potencializar os efeitos do álcool sobre o organismo, sendo 

então, contraindicada a sua administração simultânea (AZEVEDO et al., 2004).  

A manifestação clínica deste psicotrópico depende da dose administrada e pode haver 

variações entre os indivíduos. Seus principais efeitos acontecem em nível de Sistema Nervoso 

Central, desencadeando efeitos ansiolíticos, amnésia, analgesia e hipnose. Além disso, pode 

ainda atuar sobre a musculatura esquelética do organismo agindo como inibidor de crises 

epilépticas e relaxantes (BIENVENU, 2018; ZAMAN et al., 2018).   

A administração em doses muito altas da substância benzodiazepínica pode ainda desencadear 

overdose em seus usuários e depressão de sistemas, principalmente quando associados a 

outros fármacos, drogas ilícitas e álcool. Além disso, existem estudos que relatam o uso 
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indevido deste medicamento com ideação suicida de pacientes, principalmente dentro da 

população de idosos e entre os indivíduos que faziam uso concomitante com opióides. Estes 

fatores nos fazem refletir acerca da necessidade de melhores explicações em relação aos 

efeitos desta droga dentro do organismo e seus potenciais mecanismos de ação a nível 

tecidual, molecular e celular (VOTAW et al., 2019).  

5.2 Epidemiologia do uso dos benzodiazepínicos 

 

O uso de benzodiazepínicos tem aumentado em países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

Acredita-se que aproximadamente um a cada 20 adultos possua uma receita preenchida por 

ano nos Estados Unidos (NALOTO et al., 2016). No estudo desenvolvido por Bachhuber et 

al. (2016) os pesquisadores relatam um aumento de mortes por overdose por 

benzodiazepínicos, sendo que tais eventos são diretamente proporcionais ao aumento do 

número de prescrições. Os autores também abordaram o uso de benzodiazepínicos associado 

aos opióides ou outras drogas depressoras do sistema nervoso central, sendo relatadas 

complicações cardíacas e respiratórias (BACHHUBER et al., 2016).  

Em pesquisa realizada nos Estados Unidos, com uma amostra de aproximadamente 2,5 

milhões de pessoas, foi verificado que o uso de benzodiazepínicos tem aumentado o risco de 

mortalidade de forma discreta (2 a 10%) para usuários crônicos (período de uso maior que 

seis meses) quando comparado aos que não faziam o uso ou que estavam iniciando o mesmo 

(PATORNO et al., 2017). No mesmo estudo, os agentes mais prescritos entre os 

benzodiazepínicos foram o Alprazolam (47,2%) de curta ação e o Diazepam de ação longa 

(87,7%) (PATORNO et al., 2017). 

De acordo com Jann, Penzak e Cohen (2016) 2,6% das pessoas entre 18 e 35 anos usam 

benzodiazepina em comparação com 8,7% das pessoas entre 65 e 80 anos de idade. Não 

apenas os pacientes mais velhos recebem mais benzodiazepínicos que os mais jovens, mas 

também o recebem por períodos mais longos. Das pessoas de 60 a 80 anos que usam 

benzodiazepínicos, 31,4% receberam prescrições para uso prolongado, contra 14,7% das 

pessoas entre 18 e 35 anos de idade (JANN; PENZAK; COHEN, 2016). 

O Brasil ocupa o terceiro lugar no mundo entre os países maiores consumidores de 

medicamentos ansiolíticos, benzodiazepínicos, perdendo apenas para os Estados Unidos e a 

Índia; quanto à produção dessas substâncias ocupa o sexto lugar (BRASIL, 2018). 
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5.3 Uso indiscriminado de benzodiazepínicos  

A prescrição indiscriminada dos Benzodiazepínicos e a automedicação por parte dos usuários 

é um problema de saúde pública bastante comum principalmente na Atenção Primária à 

Saúde. É necessário que os médicos estejam a par dos efeitos colaterais, das interações 

medicamentosas possíveis, das manifestações clínicas e principais consequências do uso 

prolongado destes medicamentos. Por isto, é necessário organizar o processo de trabalho e 

promover ações de educação permanente para os profissionais no sentido de evitar a 

prescrição desnecessária de psicotrópicos, estimulando assim, a autorresponsabilização do 

cuidado por parte dos usuários do sistema (BORDIM, 2012; CAMPOS; MARQUES; SILVA, 

2018). 

Arrais et al. (2016, 2s) salientam que o grande uso indiscriminado de medicamentos pelos 

brasileiros é influenciado por diversos fatores, tais como: o aumento da prevalência dos 

transtornos de humor e de ansiedade,  atendimento insatisfatório nos serviços de saúde, crença 

por parte da população de que os medicamentos resolvem tudo.  Por sua vez, Wannmacher 

(2012, p.10) argumenta que “o uso abusivo, insuficiente ou inadequado de medicamentos lesa 

a população e desperdiça os recursos públicos”. 

A medicalização na saúde mental é, segundo Medeiros Filho et al. (2018, p.2), “uma prática 

construída socialmente, a partir de significados e sentidos atribuídos pelos próprios usuários, 

por familiares e por profissionais de saúde”. O abuso dos psicofármacos, principalmente dos 

benzodiazepínicos, na atenção básica à saúde, conjugado com o aumento de prescrições 

duvidosas constituem riscos a curto e longo prazo para a saúde do usuário. 

Em estudo realizado, Fegadolli, Varela e Carlini (2019) identificaram algumas condições que 

favorecem o uso indiscriminado dos benzodiazepínicos na atenção primária à saúde. Entre 

eles se destacam a falta de gestão do uso dos benzodiazepínicos, indicação inadequada, 

medicalização da dificuldade do usuário e do manejo profissional, pouco empoderamento dos 

profissionais quanto às demandas de saúde mental, fragmentação do cuidado e desarticulação 

com a rede de saúde mental. 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2013, p.20) recomenda que a responsabilização das equipes 

de Saúde da Família quanto às ações de saúde mental deve ser compartilhada com o NASF 

contribuindo para “a integralidade do cuidado aos usuários do SUS principalmente por 

intermédio da ampliação da clínica, auxiliando no aumento da capacidade de análise e de 
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intervenção sobre problemas e necessidades de saúde, tanto em termos clínicos quanto 

sanitários”. 

É preciso que a equipe de saúde da família evite o uso irracional de benzodiazepínicos, 

definindo estratégias que favoreçam a integralidade do cuidado, tendo como prioridade a 

atenção e promoção à saúde da população de sua área de abrangência e não apenas na 

reabilitação por meio do tratamento farmacológico; para isso é necessário investir também na 

capacitação de seus profissionais (BRASIL, 2018, p.16). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “o uso abusivo de benzodiazepínicos”, 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.  

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

Ao chegar à equipe Pindaíbas em novembro de 2018, uma das primeiras percepções que tive 

foi a enorme quantidade de receituário azul a qual era necessário renovar diariamente, 

inclusive em pacientes jovens com idade superior a 15 anos. A grande maioria se quer sabe o 

mecanismo de ação e efeitos colaterais de tais medicações.  O sistema do e-SUS não permite 

ter uma real noção de saúde mental da nossa equipe devido à má alimentação do sistema por 

parte dos agentes comunitários de saúde. Os usuários que fazem uso de benzodiazepínicos em 

sua grande maioria não costumam consultar com frequência, e apenas renovam as receitas 

periodicamente, visto que utilizam estas medicações há muitos anos. Sendo assim, em 

discussão com a equipe Pindaíbas consideramos este o principal problema entre os elencados.   

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

O uso abusivo de benzodiazepínicos tem se tornado um problema relevante para a saúde 

pública. Tais medicamentos são vinculados apenas à indução do sono, sendo, muitas vezes, 

ignorados os efeitos colaterais produzidos após uso crônico. Alguns pacientes chegam a 

mentir quando em consulta para adquirir tal medicação, muitos se negam a passar por 

consultas médicas para avaliar a real necessidade da medicação. Eles geram uma dependência 

a qual, muitas vezes ocorre em doses próximas à terapêutica, dificultando a percepção que há 

um uso indevido.  Segundo dados colhidos em Estimativa Rápida, cerca de 14,5% (476 

pacientes entre os 3277) da população adstrita utilizam medicamentos da classe dos 

benzodiazepínicos.  

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  

 Baixo nível de informação sobre os benzodiazepínicos e seus efeitos adversos. 

 Prescrição indiscriminada dos benzodiazepínicos. 

 Manejo inadequado de usuários em uso de benzodiazepínicos. 

 Baixa capacitação da equipe básica para lidar com problemas de saúde mental. 
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6.4 Desenho das operações sobre nó crítico - operações, projeto, resultados e produtos 

esperados, recursos necessários e críticos (sexto passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passos) 

No Quadro 2 apresenta-se o desenho das operações para abordar os nós críticos ora 

identificados. Para intervir em cada nó crítico estabeleceram-se os seguintes pilares: 

operações/projetos, produtos e recursos necessários, para alcançar os projetos propostos.  

Quadro 2 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) sobre 

o “nó crítico 1” relacionado ao problema “uso abusivo de benzodiazepínicos”, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 23 Pindaíbas, Unidade 

Básica de Saúde do município de Patos de Minas, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 1 Baixo nível de informação sobre os benzodiazepínicos e seus efeitos 

adversos. 

6º passo: operações  Levar informações sobre o uso, efeitos e riscos dos 

benzodiazepínicos 

6º passo: projeto Informar para se libertar 

6º passo: resultados 

esperados 

População mais informada sobre vantagens e desvantagens do uso 

adequado e inadequado de benzodiazepínicos 

6º passo: produtos 

esperados 

Palestras educativas 

Roda de conversas 

6º passo: recursos 

necessários 

Estrutural: Local para palestras, materiais de apoio, profissional para 

ministrar ações educativas. 

Cognitivo: Conhecimento sobre o tema 

Financeiro: Subsídios financeiros para investimentos em cartilhas 

educativas 

Político: Adesão da comunidade 

7º passo: 

viabilidade do 

plano - recursos 

críticos  

Financeiro: Subsídios financeiros para investimentos em cartilhas 

educativas 

 

8º passo: controle 

dos recursos 

críticos - ações 

estratégicas 

Secretaria Municipal de Saúde – Favorável 

 

Solicitar apoio antecipadamente à SMS 

9º passo: 

acompanhamento 

do plano - 

responsável e prazo 

Equipe de saúde da UBS 

 

06 meses 

10º passo: gestão 

do plano, 

monitoramento e 

avaliação das ações. 

Listas de presença nas ações educativas e coleta de depoimentos dos 

participantes. 
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Quadro 3 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) sobre 

o “nó crítico 2” relacionado ao problema “uso abusivo de benzodiazepínicos”, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 23 Pindaíbas, Unidade 

Básica de Saúde do município de Patos de Minas, estado de Minas Gerais. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

Nó crítico 2 Prescrição indiscriminada dos benzodiazepínicos. 

6º passo: operação  Proporcionar formação permanente aos profissionais médicos sobre 

o uso adequado dos benzodiazepínicos 

6º passo: projeto Receita consciente 

6º passo: resultados 

esperados 

Receitas dispensadas com indicação, quantidade e tempo de uso 

adequado à real necessidade 

6º passo: produtos 

esperados 

Reuniões com médicos prescritores visando estimular a mudança de 

posturas na prescrição de benzodiazepínicos. (Re)ver a necessidade 

de ajustamento técnico das prescrições de benzodiazepínicos 

6º passo: recursos 

necessários 

Estrutural: Local para reuniões. 

Cognitivo: Construção de novas posturas 

Político: Adesão dos profissionais médicos 

7º passo: 

viabilidade do 

plano - recursos 

críticos  

Político: Adesão dos profissionais médicos 

8º passo: controle 

dos recursos 

críticos - ações 

estratégicas 

Pesquisador proponente – Favorável 

 

Elaboração de material com embasamento teórico para discussão 

com profissionais 

9º passo: 

acompanhamento 

do plano - 

responsável e prazo 

Médico proponente e demais membros da UBS 

 

12 meses 

10º passo: gestão 

do plano: 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Elaborar um instrumento para avaliar após 12 meses o número de 

usuários em uso de benzodiazepínicos, bem como a adequabilidade 

de tal uso. 
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Quadro 4 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) sobre 

o “nó crítico 3” relacionado ao problema “uso abusivo de benzodiazepínicos”, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 23 Pindaíbas, Unidade 

Básica de Saúde do município de Patos de Minas, estado de Minas Gerais. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Nó crítico 3 Manejo inadequado de usuários em uso de benzodiazepínicos. 

6º passo: operações  Reduzir paulatinamente o uso de benzodiazepínicos 

6º passo: projeto Desmame 

6º passo: resultados 

esperados 

Reduzir o percentual de usuários de benzodiazepínicos de maneira 

segura e consciente 

6º passo: produtos 

esperados 

Analisar protocolos dos usuários e buscar compreender as suas reais 

necessidades de uso de benzodiazepínicos 

Reivindicar o suporte dos serviços da saúde mental para auxiliar no 

desmame dos usuários de benzodiazepínicos 

Criação do grupo de apoio em saúde mental 

6º passo: recursos 

necessários 

Estrutural: Local para reuniões do grupo de apoio, protocolos 

impressos, e materiais de suporte. 

Cognitivo: Conhecimento sobre o tema 

Financeiro: Recursos para materiais de apoio e materiais para grupo. 

Político: Aceitação da redução e desmame da medicação por 

usuários crônicos 

7º passo: 

viabilidade do 

plano - recursos 

críticos  

Político: Aceitação da redução e desmame da medicação por 

usuários crônicos 

8º passo: controle 

dos recursos 

críticos - ações 

estratégicas 

Equipe de saúde da UBS 

 

Conscientização dos usuários crônicos 

9º passo: 

acompanhamento 

do plano - 

responsável e prazo 

Equipe de saúde da UBS 

 

12 meses 

10º passo: gestão 

do plano: 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Avaliação mensal dos usuários, com redução progressiva das doses. 
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Quadro 5 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) sobre 

o “nó crítico 4” relacionado ao problema “uso abusivo de benzodiazepínicos”, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 23 Pindaíbas, Unidade 

Básica de Saúde do município de Patos de Minas, estado de Minas Gerais. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

 

Nó crítico 4 Baixa capacitação da equipe básica para lidar com problemas de 

saúde mental 

6º passo: operações  Estabelecer ações educativas com a equipe assistencial visando 

melhor resolutividade em saúde mental 

6º passo: projeto Saúde mental 

6º passo: resultados 

esperados 

Qualificar 100% da equipe sobre manejo da saúde mental na atenção 

básica. 

6º passo: produtos 

esperados 

Capacitação da equipe sobre rede assistencial em saúde mental 

Roda de conversa sobre acolhimento e humanização do usuário em 

sofrimento mental 

Oficina de sensibilização em saúde mental 

6º passo: recursos 

necessários 

Estrutural: Profissional para as ações educativas, Salas para 

execução das palestras, rodas de conversa e dinâmicas. 

Cognitivo: Informação sobre o tema 

Financeiro: Recurso para impressão de materiais de apoio 

Político: Mobilização social/ Adesão dos profissionais 

7º passo: 

viabilidade do 

plano - recursos 

críticos  

Político: Mobilização social/ Adesão dos profissionais 

8º passo: controle 

dos recursos 

críticos - ações 

estratégicas 

SMS e pesquisador proponente 

 

Agendar ações com antecedência, viabilizar junto à SMS certificados 

de participação nas ações de capacitação. 

 

9º passo: 

acompanhamento 

do plano - 

responsável e prazo 

Médico proponente 

 

06 meses 

10º passo: gestão 

do plano: 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Presença nas ações educativas, e coleta de depoimentos dos 

profissionais participantes. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A aplicação dos preceitos do PES na APS permite a identificação dos problemas existentes, 

bem como a proposição de estratégias de enfrentamento adequadas aos recursos e 

peculiaridades existentes em cada comunidade. 

O manejo da saúde mental no âmbito da APS ainda constitui um grande desafio em saúde 

pública. A maior parte dos profissionais atuantes neste nível de atenção não possui formação 

específica em saúde mental, o que pode propiciar um elevado índice de encaminhamentos 

para níveis especializados, ou ainda, prescrição inadequada de medicamentos como os 

benzodiazepínicos.  

Por outro lado, muitos usuários crônicos resistem em abandonar a medicação, dizendo 

necessitar de tais fármacos, mesmo quando sequer conhecem a real indicação do 

medicamento. Acredita-se que a melhor conscientização da população, e profissionais, bem 

como a qualificação destes profissionais pode reduzir o uso inadequado de tais medicamentos. 
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