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RESUMO 
 
 
 
Os benzodiazepínicos são psicofármacos ansiolíticos, hipnóticos e sedativos, 
classificados como de baixa toxicidade e, portanto, seguros. Entretanto, eles podem 
ocasionar a síndrome de dependência em doses próximas à terapêutica. Atualmente 
um em cada 10 adultos recebem prescrições destes medicamentos a cada ano, que 
são responsáveis por cerca de 50% de toda a prescrição de psicotrópicos. O objetivo 
do presente trabalho foi elaborar um plano de intervenção para o controle do uso 
dos benzodiazepínicos nos pacientes atendidos no Centro de Saúde Nações em 
Divinópolis, Minas Gerais. Para isso foi utilizado o Método de Planejamento 
Estratégico Situacional através da Estimativa Rápida com o intuito de conhecer os 
problemas locais e fazer a priorização dos mesmos. Posteriormente foi realizada 
uma pesquisa bibliográfica nos bancos de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, 
Scientific Electronic Library Online e Google acadêmico, para a fundamentação 
teórica. Com a implantação desse plano de intervenção espera-se reduzir a 
incidência do uso de benzodiazepínicos em pacientes do centro de saúde nações no 
município de Divinópolis em Minas Gerais. 
 
Palavras-chave: Estratégia de Saúde da Família. Benzodiazepínicos. Uso Racional 
de Medicamentos. 
 



 

  

ABSTRACT 
 

 
Benzodiazepines are anxiolytic, hypnotic and sedative psychotropic drugs, classified 
as low toxicity and, therefore, safe. However, they can cause dependency syndrome 
in doses close to the therapeutic. Currently 1 in 10 adults receive prescriptions for 
these drugs each year, which account for about 50% of all psychotropic prescription. 
The objective of the present work was to elaborate an intervention plan to control the 
use of benzodiazepines in patients treated at the Centro de Saúde Nações in 
Divinópolis, Minas Gerais. For this, the Situational Strategic Planning method was 
used through the rapid estimation in order to know the local problems and prioritize 
them. Subsequently, a bibliographic search was performed in the databases of the 
Virtual Health Library, Scientific Electronic Library Online and Google Scholar, for 
theoretical foundation. With the implementation of this intervention plan, the 
incidence of the use of benzodiazepines in patients from the Centro de Saúde 
Nações in Divinópolis, Minas Gerais is expected to reduce. 
 
Keywords: Family Health Strategy. Benzodiazepines. Rational Use of Medicines.
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Situado no estado de Minas Gerais, Divinópolis é um município brasileiro com 

população estimada para 2019 de 238.230 (IBGE, 2019), sendo o mais populoso 

município da Mesorregião do Oeste de Minas e o 12º mais populoso do estado, 

ocupando uma área de pouco mais de 708 quilômetros quadrados. A cidade é 

reconhecida como polo da moda do estado de Minas Gerais, devido à alta 

concentração de indústrias do ramo confeccionista e têxtil e também é a maior 

cidade da Mesorregião do Oeste de Minas e da microrregião de mesmo nome. 

Localiza-se próximo à região metropolitana de Belo Horizonte e a cerca de 120 

quilômetros de distância da capital mineira (PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS, 2019). 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) mostrou grande 

crescimento no gráfico entre os anos de 1991 a 2010, com IDHM de 0,764 (IBGE, 

2010). O Produto Interno Bruto (PIB) per capta estimado pelo IBGE em 2017 é de 

25.695,97, mostrando também grande crescimento na soma dos bens do município 

nos últimos anos (IBGE, 2017).  

A cidade possui destaque no setor de vestuário e siderúrgico/metalúrgico, 

além de localização estratégica na logística da região. É reconhecida também como 

uma das cinco cidades mais cultas do estado, com alta taxa de alfabetização 

(94,7%), várias escolas públicas e particulares, faculdades, além de abrigar um 

campus do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), 

um campus da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) e outro da 

Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ), o campus Dona Lindu 

(PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS, 2019).  

Na área da saúde a cidade oferece atendimento pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) em 47 estabelecimentos segundo dados de 2017 da Secretaria 

Municipal de Saúde de Divinópolis (PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS, 2019).  A taxa 

de mortalidade infantil do município no ano de 2017 foi de 6,28 óbitos por mil 

nascidos vivos, sendo este, o único indicador relacionado à saúde disponibilizado 

pelo IBGE. As internações devido a diarreias são de 0.1 para cada 1.000 habitantes. 

Comparativamente com todos os municípios do estado, a cidade fica nas posições 

558 de 853 e 658 de 853, respectivamente. Comparando com as cidades de todo o 
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Brasil, essas posições são de 3844 de 5570 e 4734 de 5570, respectivamente 

(IBGE, 2017). 

 

1.2. O Sistema municipal de saúde 

 
A Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA) é o órgão central relacionado à 

saúde do município, responsável pelo planejamento, administração e execução dos 

assuntos relacionados à saúde da cidade. É composta pela Diretoria Financeira, 

Administrativa e de Interface Jurídica; Gerência de Recursos Humanos; Assessoria 

Administrativa e de Interface Jurídica; Coordenadoria de interface Jurídica; 

Coordenadoria de Transportes; Gerência de Almoxarifado e Logística; Gerência de 

Infraestrutura; Diretoria de Atenção à Saúde; Supervisão da Atenção Primária; 08 

Gerências de Regiões Sanitárias; Supervisão da Atenção Especializada 

Ambulatorial; Gerência da Policlínica; Gerência do CEMAS (laboratório para 

realização de exames); Gerência de Assistência Farmacêutica; Diretoria de 

Vigilância em Saúde; Diretoria de Atenção à Urgência e Emergência; Gerência de 

Unidade de Pronto Atendimento; Diretoria de Saúde Mental; Diretoria de Regulação 

em Saúde; Gerência de Controle; Gerência de Regulação.  

A cidade conta com o Conselho Municipal de Saúde, composto por 24 

membros; 12 membros representativos de usuários, 6 dos trabalhadores da saúde e 

6 membros que representam o governo e prestadores de serviços privados 

conveniados ou sem fins lucrativos. O conselho possui papel relevante na saúde do 

município, com uma parceria importante com a SEMUSA. 

A Atenção Primária à Saúde conta com 42 unidades, sendo 32 equipes de 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) e 10 Unidades Básicas de Saúde (UBS). As 

unidades estão divididas em 10 Regiões Sanitárias. A cidade possui ainda uma 

clínica psiquiátrica, farmácia central e um laboratório para realização de exames 

(CEMAS). A Policlínica Municipal é responsável pelos atendimentos da atenção 

secundária. Nela são disponibilizados atenção especializada com equipe 

multiprofissional com serviços médicos de angiologia, cardiologia, cirurgia geral, 

clínica médica, proctologia, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, 

ginecologia e obstetrícia, hematologia, infectologia, nefrologia, neurologia, 
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oftalmologia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, pneumologia, 

psiquiatria, reumatologia, urologia. Existe ainda, equipes de apoio com serviço de 

fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, nutricionista, e enfermagem especializada. 

O Hospital São João de Deus (HSJD), mantido pela UFSJ e com apoio da 

prefeitura para o funcionamento do Pronto-Socorro 24horas, é responsável pela 

atenção terciária. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA Padre Roberto Cordeiro) 

trabalha em regime de 24horas para atender os casos de urgência e emergência do 

município. A rede de urgência e emergência conta ainda com o suporte do Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Corpo de Bombeiros. 

Divinópolis fornece transporte público aos pacientes que fazem 

acompanhamento em cidades conveniadas ao município. Todos os pacientes que 

procuram algum serviço de saúde são cadastrados e possuem cartão de 

identificação do SUS. Atualmente o município utiliza um sistema de prontuário 

eletrônico, o que facilita o atendimento e seguimento dos pacientes nos diferentes 

níveis de atenção.   

 

1.3. Aspectos da comunidade 

 

O Centro de Saúde Nações, situado na região Sudeste de Divinópolis, atende 

aos bairros Nações, Ponte Funda, Maria Helena, Dona Rosa e Vila das Roseiras. A 

região Sudeste é considerada a região mais populosa da cidade, com cerca de 25% 

da população do município. Devido à proximidade da cidade de Carmo do Cajuru, a 

região conta com muitos trabalhadores do município vizinho. É também na região 

que se situa o principal aeroporto do Centro Oeste de Minas Gerais, o aeroporto 

Brigadeiro Cabral.  

A UPA Padre Roberto foi inaugurada em 2014, na região Sudeste, operando 

como pronto atendimento de urgência e emergência no lugar do antigo Pronto 

Socorro Municipal que foi desativado. Atualmente permanece como única UPA da 

cidade.  

Com base na observação durante as visitas domiciliares e nos relatos da 

equipe de vigilância sanitária, nota-se que a infraestrutura da região oferece água 

encanada e energia elétrica para a maioria das casas. Na maioria dos bairros existe 
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a coleta de lixo 3 vezes na semana, porém em algumas áreas este serviço ainda não 

é disponibilizado. A maioria das ruas é pavimentada e o transporte público é 

satisfatório da região. 

Na área de abrangência possuem igrejas de diferentes religiões, mercearias, 

açougues, farmácias, lojas, uma creche, duas escolas infantis municipais, uma 

escola estadual. 

 

 

1.4. A Unidade Básica de Saúde Nações 

A Unidade Básica CS Nações, pertencente à Região Sanitária Sudeste, e 

funciona na Rua Bolívia 751 – Bairro Nações em Divinópolis, MG. 

A UBS possui 6376 usuários cadastrados. Atende aos bairros Nações (1.934 

usuários), Ponte Funda (903 usuários), Maria Helena (1.110 usuários), Dona Rosa 

(207 usuários), Vila das Roseiras (984 usuários) e uma parte de zona rural (131 

pacientes). Por ser uma unidade tradicional, a unidade não possui microáreas nem 

agentes comunitários de saúde.  

A área física da unidade foi criada para receber um centro de saúde, sendo a 

estrutura e equipamentos adequados, apesar de ser pequena para o número de 

usuários cadastrados. Possui três consultórios médicos, uma sala de triagem, uma 

sala de prontuário, uma sala pós consulta, uma sala de gerência, uma sala grande 

para reuniões e sala de espera, uma sala de vacinação, uma sala de curativos, uma 

sala de coleta de sangue, uma cozinha, cinco banheiros, um expurgo, um 

consultório dentário, um consultório de psicologia, um consultório de enfermagem e 

uma sala de administração. 

A localização da unidade é razoável, pois há várias linhas de ônibus que 

passam em frente à unidade. A UBS Nações dá suporte para quatro equipes da ESF 

da região sudeste.  

A unidade utiliza prontuário eletrônico vinculado ao sistema de informação 

disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis, facilitando o 

acesso às informações dos pacientes em qualquer ponto de atendimento da rede. 

 

1.5 . A Equipe da Unidade Básica de Saúde Nações 
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A equipe da Unidade Básica de Saúde Nações é formada por um gerente, 

dois enfermeiros, sete técnicas de enfermagem; um fisioterapeuta; um cirurgião 

dentista; três auxiliares de saúde bucal; um auxiliar de serviços gerais; um médico 

generalista; uma médica pediatra; um médico ginecologista; duas psicólogas. 

1.6.  O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Nações 

 

A UBS nações funciona das 07:00h às 17:30h, oferecendo tratamento 

dentário, escovação, consultas de clínica médica, pediatria, ginecologia, psicologia, 

fisioterapia, pré-natal e puericultura, exames preventivos, testes rápidos de infecções 

sexualmente transmissíveis, grupos operativos de hipertensão, diabetes e gestação, 

vacinação, teste do pezinho, coleta de exames laboratoriais, retirada de suturas, 

curativos e visitas domiciliares.  

 

1.7.  O dia a dia da equipe Nações 

 

O Centro de Saúde nações, por ser uma unidade tradicional, acaba por 

ocupar o tempo de suas atividades majoritariamente com atividades de queixas 

agudas. Apresenta programas de saúde bucal, puericultura, pré-natal e atendimento 

a diabéticos e hipertensos. Atualmente está sem grupo de tabagismo, mas um novo 

grupo deve se iniciar em breve. As visitas domiciliares são raras e ficam mais por 

conta da enfermagem e fisioterapia.   

A UBS Nações normalmente realiza reuniões administrativas mensais para 

planejamento e avaliação das ações a serem ofertadas à população. No entanto há 

cerda de dois meses as reuniões não são realizadas, sendo que as ações nesse 

caso ficam quase exclusivamente definidas pela gerente da unidade.  

 

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

(primeiro passo)  

 

A UBS nações é uma unidade de saúde tradicional. Dessa forma não há 

agentes comunitários de saúde ou microáreas definidas, o que acaba dificultando a 

longitudinalidade do cuidado, sendo prioritariamente queixas agudas atendidas na 

unidade. Existe também uma má comunicação da atenção secundaria e terciaria 

com a unidade. Sem uma contrarreferência adequada, o seguimento do cuidado dos 
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pacientes acaba defasado. A unidade também não conta com protocolo de triagem 

ou demanda programada de clínica médica.  

Segundo a equipe da unidade de saúde, existe na área de abrangência o uso 

abusivo de drogas por parte significativa da população. Além disso, a população 

necessita ser constantemente educada em relação ao funcionamento da unidade, 

muitos dos pacientes vão frequentemente a unidade sem necessidade, por hábito. 

Outros problemas são o crescente número de gestantes menores de 20 anos e o 

uso muito frequente de drogas ansiolíticas e antidepressivas, em especial 

benzodiazepínicos.  

 

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

intervenção (segundo passo) 

 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Nações, Unidade 

Básica de Saúde Nações, município de Divinópolis, estado de Minas Gerais 

 

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 

 

 

Principais 
Problemas 

Importância Urgência 
Capacidade de 
Enfretamento 

Seleção 

Uso indiscriminado de 
benzodiazepínicos 

Alta 7 Parcial 1 

Ausência de 
demanda programada 
em clínica médica 

Alta 6 Parcial 2 

Uso indiscriminado de 
ansiolíticos e anti-
depressivos 

Alta 5 Parcial 3 

Ausência de um 
protocolo de triagem 
para demandas 
agudas 

Alta 5 

Parcial 

 

3 

Falta de referência e 
contrarreferência 

Alta 3 Parcial 4 

Crescimento do 
número de gestantes 
menores de 20 anos 

Alta 2 Parcial 5 

Ausência de equipe 
da ESF 

Alta 2 Fora 5 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

 

Na Unidade de Saúde Nações o uso de medicamentos controlados, 

especialmente de benzodiazepínicos, é extremamente frequente. A população busca 

cada vez mais estes fármacos para solucionar problemas emocionais, muitas vezes 

pela resolução rápida que os mesmos proporcionam. No entanto, os usuários 

desconhecem os riscos do uso desta classe de medicamentos, que incluem risco de 

dependência química e psicológica, intoxicações, rebaixamento no nível de 

consciência, aumento do risco de queda em idosos, hiperinsonia, dificuldade de 

raciocínio e lapsos de memória.  

A percepção do uso indiscriminado destes medicamentos e a falta de 

informação dos pacientes acerca dos mesmos, de seus efeitos colaterais e riscos do 

uso à longo prazo foram os fatores determinantes para justificar o estudo e análise 

desse projeto. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

 

Elaborar um plano de intervenção para o controle do uso dos 

benzodiazepínicos nos pacientes atendidos no Centro de Saúde Nações em 

Divinópolis, Minas Gerais. 

 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

▪ Mensurar o uso de benzodiazepínicos pelos usuários do Centro de Saúde 

Nações.  

▪ Orientar os usuários de benzodiazepínicos sobre os riscos dessa medicação.  

▪ Propor um plano de redução de danos para usuários de benzodiazepínicos.  

▪ Orientar técnicas de higiene do sono para todos os pacientes com insônia.  

▪ Capacitar os profissionais de saúde da rede sobre o combate ao uso 

excessivo de benzodiazepínicos.  
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4. METODOLOGIA 

 

 

Para a realização deste trabalho foi utilizado o Planejamento Estratégico 

Situacional para estimativa rápida dos problemas observados, definição do problema 

prioritário, dos nós críticos e das ações (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). O 

projeto de intervenção proposto ocorrerá no Centro de Saúde Nações, na cidade de 

Divinópolis, MG. O problema prioritário elegido foi o uso indiscriminado de 

benzodiazepínicos em pacientes da referida unidade de saúde. 

Para a elaboração do plano de intervenção foi realizada uma revisão de 

literatura a respeito do tema proposto utilizando bases de dados online no portal da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), 

Google acadêmico e na biblioteca virtual do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva 

(NESCON). Utilização dos seguintes descritores para a pesquisa bibliográfica: 

Benzodiazepínicos; Ansiolíticos; Higiene do sono, Atenção primária à saúde.  

Para redação do texto foram aplicadas as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e as orientações do módulo Iniciação à metodologia: 

Trabalho de Conclusão de Curso (CORRÊA; VASCONCELOS; SOUZA, 2018).  
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5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Os benzodiazepínicos (BDZ) são psicofármacos ansiolíticos, hipnóticos e 

sedativos, classificados como de baixa toxicidade e, portanto, seguros. Entretanto, 

eles podem ocasionar a síndrome de dependência em doses próximas à terapêutica. 

Atualmente 1 em cada 10 adultos recebem prescrições de destes medicamentos a 

cada ano que são responsáveis por cerca de 50% de toda a prescrição de 

psicotrópicos (HALLFORS; SAXE, 1993; COELHO et al., 2006). São medicamentos 

psicotrópicos de prescrição restrita e sujeitos a controle especial, conforme a 

Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998 (BRASIL, 1998). A Resolução-RDC Nº 265, 

de 8 de fevereiro de 2019 atualiza esta Portaria (BRASIL, 2019). 

Estes fármacos possuem como principais propriedades, a inibição leve de 

algumas áreas do SNC, diminuindo assim, a geração de estímulos nervosos 

pelos neurônios e proporcionando um relaxamento muscular, sedação e 

efeito tranquilizante (BRUNTON et al., 2012).  

Seu mecanismo de ação consiste em potencializar a ação do 

neurotransmissor ácido γ-aminobutírico (GABA) sobre seus receptores do tipo A 

GABAA.  O GABA é o principal neurotransmissor inibitório no sistema nervoso 

central.  Os receptores do GABAA são compostos de uma combinação, no somatório 

de cinco subunidades α, β e γ inseridas na membrana pós-sináptica. A fixação do 

GABA ao seu receptor inicia a abertura do canal iônico central, permitindo a entrada 

de cloro através do poro. O influxo do íon cloreto causa hiperpolarização do neurônio 

e diminui a neurotransmissão, inibindo a formação de potenciais de ação. Os 

benzodiazepínicos modulam os efeitos do GABA ligando-se a um local específico de 

alta afinidade no receptor GABAA(distinto do local de ligação do GABA) (WHALEN; 

FINKEL; PANAVELIL, 2016). 

Esta classe de fármacos está sendo cada vez mais usada no Brasil e no 

mundo. Em 2001, no mundo todo foram consumidas 26,74 bilhões de doses diárias 

e 6,96 milhões de doses como hipnóticos (CEBRID, 2003). Um em cada dez adultos 

recebem prescrições de BZDs a cada ano (HIRSCHFELD, 1993).  

Apesar da relativa segurança destes fármacos, o potencial de abuso dos BZD 

foi relatado a partir de meados dos anos 70, quando estudos evidenciaram o 

desenvolvimento de dependência e sintomas de abstinência em doses terapêuticas 

de diazepam (LARANJEIRA; CASTRO, 2000). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/SNC
https://pt.wikipedia.org/wiki/Neur%C3%B4nios
https://pt.wikipedia.org/wiki/Relaxamento_muscular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Seda%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ansiol%C3%ADtico
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O uso racional destes fármacos se pauta na administração das menores 

doses terapêuticas e pelo menor período de tempo possível devido aos riscos de 

dependência e abuso (SWETTMAN, 2005). Contrariamente ao que propõe a 

literatura, que os BZD devam ser utilizados por um curto período de tempo, o que se 

observa, mundialmente, é a continuidade do uso que vai além de uma indicação 

clínica bem definida. De acordo com Firmino el al. (2012), o primeiro levantamento 

domiciliar realizado no Brasil referiu o uso dos benzodiazepínicos sem receita 

médica por 3,3% dos entrevistados.  

A necessidade de racionalizar o uso de medicamentos psicotrópicos 

ultrapassa a área clínica e vem se transformando em um problema de saúde pública. 
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6. PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

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

benzodiazepínicos no centro de saúde nações – Divinópolis/MG”, para o qual se 

registram 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 (terceiro passo) 

 

O tema que escolhemos para ser abordado é uso indiscriminado de 

benzodiazepínicos. A população idosa e adulta faz uso abusivo dessa classe de 

medicamentos, sem necessidade ou por um tempo superior ao indicado. Gera-se 

então dependência e aumento do risco de efeitos adversos com o uso da 

medicação.  

 

6.2. Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

Uso indiscriminado de benzodiazepínicos por parte da população, muitas das 

vezes sem indicação correta. O uso desses medicamentos, muita das vezes, se dá 

pela facilidade e rapidez do controle da insônia em detrimento de mudanças 

comportamentais e psicoterapia, que geram resultados em médio prazo. No entanto 

essas medicações causam tolerância, dependência e aumentam o risco de efeitos 

adversos.  Por serem medicações com uso controlado, os pacientes necessitam 

agendar consultas para renovação de receitas a cada dois meses, o que retira vagas 

de consulta médica de usuários que poderiam estar necessitando de fato de 

avaliação. Fazem-se necessários o uso e a prescrição corretos dessas medicações 

(PORTELA et al., 2010). 

  

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/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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6.3. Seleção dos nós críticos (quinto passo)  

 

1. Necessidade de identificar todos os pacientes em uso de benzodiazepínicos, 

para quantificação dos mesmos, das medicações prescritas e da justificativa de 

prescrição 

2. Desconhecimento dos riscos do uso de benzodiazepínicos pelos usuários e 

equipe de saúde 

3. Desconhecimento da população sobre higiene do sono 

 

 

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 passo) 

Os passos sexto a décimo são apresentados nos quadros seguintes, 2 a 4, 

separadamente para cada nó crítico. 
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Quadro 2 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

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

benzodiazepínicos” na população sob responsabilidade do Centro de Saúde 

Nações no município de Divinópolis em Minas Gerais 

 

Fonte: Autoria própria (2020) 

 

Nó crítico 1 Identificação dos usuários de benzodiazepínicos 

Operação (6º passo) Identificar e quantificar os usuários de benzodiazepínicos  

Projeto (6º passo)  Eu uso BZP 

Resultados 

esperados (6º 

passo) 

Quantificação e identificação de todos os usuários que usam 

benzodiazepínicos na área de abrangência. 

Produtos esperados 

(6º passo) 
 Usuários de benzodiazepínicos identificados e acompanhados regularmente. 

Recursos 

necessários (6º 

passo) 

Estrutural: Criação de uma tabela no excel para identificação dos pacientes 

em uso de benzodiazepínicos e a frequência de renovação de receitas 

Político: Apoio das psicólogas e da equipe de saúde para preenchimento da 

tabela. 

Viabilidade do 

plano-Recursos 

críticos (7º passo) 

Político: Empenho da equipe para registro dos usuários na tabela 

Controle dos 
recursos críticos -
Ações estratégicas 

(8º passo) 

Médico e psicólogas 

Orientar toda a equipe sobre a importância da identificação dos pacientes  

Acompanhamento 
do plano -  
Responsável (eis) e 
prazos (9º passo) 

Responsáveis: Toda equipe de saúde  

Prazo: O projeto deve ser implantado de imediato 

Gestão do plano: 
Monitoramento e 
avaliação das ações 
(10º passo) 

Coordenação geral: Toda equipe de saúde. 

Após 6 meses do projeto implantado, realizar uma avaliação, se necessário 
fazer um replanejamento das ações. Nova avaliação após 6 meses. 



22 
 

  

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

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

benzodiazepínicos” na população sob responsabilidade do Centro de Saúde 

Nações no município de Divinópolis em Minas Gerais 

Fonte: Autoria própria (2020) 
 

  

Nó crítico 2 
Desconhecimento dos riscos do uso de benzodiazepínicos pelos usuários e 
equipe de saúde  

Operação (6º 

passo)  

Orientar os usuários e a equipe de saúde sobre os riscos do uso de 

benzodiazepínicos e seus efeitos colaterais 

Projeto (6º passo) Conhecendo os benzodiazepínicos 

Resultados 

esperados (6º 

passo) 

Equipe de saúde e usuários orientados sobre os efeitos dos 

benzodiazepínicos e seus riscos.  

Pacientes mais conscientes dos efeitos colaterais das medicações. 

Diminuição do uso crônico de benzodiazepínicos da população assistida.  

Produtos 

esperados (6º 

passo) 

Grupos educativos para os usuários e capacitação para os funcionários. 

Discussão sobre os riscos das medicações com todos os usuários de 

benzodiazepínicos nas consultas de renovação de receita. 

Recursos 

necessário (6º 

passo) 

Estrutural: Espaço na unidade para realização de grupos educativos e 

capacitação da equipe 

Cognitivo: Conhecimento sobre os benzodiazepínicos e estratégias de 

comunicação 

Político: Apoio da equipe do Centro de Saúde e da Secretaria de Saúde 

Viabilidade do 

plano - Recursos 

críticos 

(7º passo) 

Estrutural: espaço na unidade para realização das atividades e organização 

da agenda.  

Político: Empenho da equipe e participação da população em participar dos 

grupos educativos. 

Controle dos 
recursos críticos - 
Ações estratégicas 

(8º passo) 

Médico 

Sensibilizar a equipe de saúde sobre a relevância do tema 

Acompanhamento 
do plano -   
Responsável (eis) e 
Prazos (9º passo) 

Prazos: Início imediato das orientações nas consultas e os grupos educativos 
devem retornar após a pandemia do coronavírus.  

Toda equipe de saúde da família 

Gestão do plano:  
monitoramento e 
avaliação das 
ações (10º passo) 

Monitoramento: por toda equipe de saúde 

Avaliação:  Após 6 meses do projeto implantado, realizar uma avaliação, se 
necessário fazer um replanejamento das ações. Nova avaliação após 6 
meses. 
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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 indiscriminado de 

benzodiazepínicos” na população sob responsabilidade do Centro de Saúde 

Nações no município de Divinópolis em Minas Gerais 

 
Fonte: Autoria própria (2020) 

Nó crítico 3 Desconhecimento da população sobre higiene do sono  

Operação (6º 
passo) 

Orientar os pacientes sobre higiene do sono e seus benefícios 

Projeto (6º passo) Dormindo melhor 

Resultados 
esperados (6º 
passo) 

Que todos os pacientes com quadros de insônia sejam orientados sobre 
higiene do sono, reduzindo o uso de benzodiazepínicos. 

Produtos 
esperados (6º 
passo) 

 Cartilha sobre higiene do sono deve ser entregue aos pacientes que 
queixarem insônia durante as consultas, após explicação sobre higiene do 
sono. 

Recursos 
necessário (6º 
passo) 

Cognitivo: Conhecimento sobre as técnicas de higiene do sono 

Financeiro: Recurso para impressão das cartilhas 

Político: Apoio da secretaria de saúde 

Viabilidade do 
plano - Recursos 
críticos (7º passo) 

Estrutural: Médicos e psicólogos treinados a orientar os pacientes com insônia 
sobre higiene do sono.  

Financeiro: Recurso para realização das cartilhas 

Controle dos 
recursos críticos – 
Ações estratégicas 

(8º passo) 

Médicos, psicólogos e gerente da unidade.   

Motivar a gerência sobre a importância dos materiais.  

Acompanhamento 
do plano -
Responsável (eis) e  
Prazo  (9º passo) 

Programar a cartilha de higiene do sono e iniciar sua distribuição em dois 
meses. 

Monitoramento: Psicólogas e médico 

Gestão do plano: 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Monitoramento: Psicólogas e médico. 

Avaliação:  Após 6 meses do projeto implantado, realizar uma avaliação, se 
necessário fazer um replanejamento das ações. Nova avaliação após 6 
meses. 
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 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como objetivo verificar o uso abusivo de BZP no 

Centro de Saúde Naçoes em Divinópolis, Minas Gerais, com a intenção de elaborar 

um plano de ação para estimular o uso racional dos mesmos. 

Conscientizar a população, assim como a equipe de saúde de família, acerca 

dos efeitos adversos dos BZD poderá auxiliar no sucesso da proposta. É necessário 

investir em mecanismos de atualização dos profissionais, como educação 

continuada ou permanente assim como na reorganização do trabalho, favorecendo a 

interprofissionalidade, além de políticas de implementação de recursos terapêuticos 

alternativos.  

Com a implantação desse plano de intervenção espera-se reduzir a incidência 

do uso de benzodiazepínicos em pacientes do centro de saúde nações no município 

de Divinópolis em Minas Gerais. 
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