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RESUMO 
 
 

Os benzodiazepínicos (BZD) estão entre os psicotrópicos mais prescritos no Brasil. 
São extremamente eficazes como ansiolíticos, sedativos, miorrelaxantes, hipnóticos 
e anticonvulsivantes. Apesar de serem segunda opção na maioria dos transtornos 
psiquiátricos com indicação formal, como transtorno de ansiedade e insônia, e com 
uso limitado a curtos períodos, são amplamente utilizados nos dias de hoje, 
principalmente uso em longo prazo (mais de seis meses). No Centro de Saúde 
Santa Rita do Ituêto, que abriga a Estratégia de Saúde da Família (ESF) 1, na 
cidade de Santa Rita do Ituêto, essa realidade se repete e registra-se um alto índice 
de uso de BZD sem o acompanhamento adequado pelos profissionais de saúde. 
Neste sentido, a equipe assistencial optou por trabalhar com este problema por 
entender ser uma grave condição de saúde e que está ao alcance de solução por 
essa mesma equipe de ESF. Assim o objetivo deste trabalho foi elaborar um projeto 
de intervenção para minimizar os altos índices de uso abusivo e crônico dos 
benzodiazepínicos na população assistida pela equipe de Santa Rita do Ituêto, na 
cidade de Santa Rita do Ituêto/ Minas Gerais. Utilizou-se o planejamento estratégico 
situacional (PES) para guiar a construção do projeto de intervenção, além de 
consultas a bases literárias condizentes com o tema. Espera-se que com a 
implementação desse plano de ação, os conhecimentos acerca do uso crônico dos 
BZD e seus perigos fiquem acessíveis à equipe de saúde e aos usuários. Bem como 
o incentivo para a descontinuação do uso prolongado destes medicamentos, por 
meio, principalmente, da conscientização dos profissionais de saúde, 
conscientização dos usuários sobre os riscos da medicação em longo prazo, suporte 
mais adequado em saúde mental, e estímulo a práticas alternativas que visem 
hábitos de vida saudáveis.  
 
 
 

Palavras-chave: Psicotrópicos.  Saúde mental. Transtornos de ansiedade.  Abuso de 
medicamentos.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ABSTRACT 

 
Benzodiazepines (BZD) are among the most prescribed psychotropics in Brazil. They 
are extremely effective as anxiolytics, sedatives, myorrelaxants, hypnotics and 
anticonvulsants. Although they are the second option in most of the psychiatric 
disorders with formal indication, such as anxiety and insomnia disorders, and with 
limited use for short periods, they are widely used nowadays, mainly long term use 
(more than 6 months). At Santa Rita do Ituêto’s Health Center, which houses the 
ESF (Family Health Strategy) 1, in the city of Santa Rita do Ituêto, this reality is 
repeated and there is a high rate of BZD use without adequate follow-up by health 
professionals. In this sense, the assistance team chose to work with this problem 
because it understands that it is a serious health condition and that it is within the 
reach of a solution by this same Family Health Strategy team. Thus, the objective of 
this work is to elaborate an intervention project to minimize the high rates of abusive 
and chronic use of benzodiazepines in the population assisted by the Santa Rita do 
Ituêto team, in Santa Rita do Ituêto/ Minas Gerais. Strategic situational planning 
(PES) was used to guide the construction of the intervention project, in addition to 
consultations with literary bases consistent with the theme. It is expected that with the 
implementation of this action plan, the knowledge about the chronic use of BZD and 
its dangers will be accessible to the health team and users. As well as the incentive 
to discontinue the prolonged use of these medications, through, mainly, the 
awareness of health professionals, the awareness of users about the risks of this 
medication in long term, more adequate support in mental health, and 
encouragement of alternative practices that target healthy lifestyle habits. 

 
 
 
 
Keywords: Benzodiazepines. Mental health. Anxiety disorders. Drug abuse. 
Dependency. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Santa Rita do Ituêto é um município localizado na região leste de Minas 

Gerais, com uma população estimada em 2020 de 5.457 habitantes (IBGE, 

2020). A cidade foi criada através da Lei nº 2.746 de 1º de março de 1963, 

estando a uma distância de 480 km da capital do estado, Belo Horizonte. É 

composta por quatro distritos (Alto São José, Alto Peão, Aldeamento e 

Santaninha) e por 11 povoados (Lavrinha, Água Limpa, São Sebastião do Alto, 

Sereno, Alto Aparecida, Aparecida Dos Daros, Santo Antônio das Três Barras, 

Nossa Senhora das Graças, Cristo Rei, São Luiz e Pontão). Limita-se com 

Resplendor, Pocrane, Alvarenga, Aimorés, Itueta e Conselheiro Pena. O 

acesso à cidade é difícil, devido a todas as vias de acesso possuem trechos de 

estradas de chão (IBGE, 2020). 

A agropecuária é a atividade econômica mais rentável em Santa Rita do 

Ituêto, sendo responsável por aproximadamente 90% do Produto Interno Bruto 

(PIB) municipal. Neste setor destaca-se a produção de café (maior expressão), 

milho, feijão, cana de açúcar, mandioca e banana. Com menor impacto, mas 

também representando renda para a população local está a pecuária, em 

especial, criação de bovinos.  

Em relação às atividades culturais promovidas pela cidade, destaca-se a 

Festa do Café, que ocorre sempre no mês de agosto. Além dessa, ocorrem as 

tradicionais festas religiosas, as festas juninas e o desfile de sete de setembro. 

Ainda se registra torneios de futebol durante os finais de semana, feiras 

culturais e cavalgadas periodicamente como atividades de entretenimento.  

No que se refere à educação, a cidade de Santa Rita do Ituêto dispõe de 

duas creches, 11 escolas com ensino fundamental e duas escolas com ensino 

médio (IBGE, 2020) sendo nove municipais e duas estaduais (com ensino 

fundamental e médio).  

O número de pessoas alfabetizadas é aproximadamente 4.381, estando 

esse número relacionado com a implementação dos programas “Toda Criança 

na Escola” e o “Educação para Jovens e Adultos – EJA”, que aumentou a taxa 

de alfabetização entre os moradores. Segundo dados da prefeitura municipal, a 
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taxa de evasão escolar da rede municipal em 2019 foi de 3,25%. A principal 

causa e o fato de jovens e adultos deixarem a escola pela necessidade de 

trabalhar, principalmente na época da colheita do café. Outro fator contribuinte 

é a ausência de cursos profissionalizantes e de capacitação. 

Santa Rita do Ituêto tem 35% de domicílios com esgotamento sanitário 

adequado, 63.3% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 

15.3% destes domicílios com urbanização adequada, isto é, conta com  

bueiros, calçadas, pavimentação e meio-fio (IBGE, 2020). 

O saneamento básico no município é bastante insipiente. Ainda não 

existe estação de tratamento de esgoto, e em consequência disso, é despejado 

em rede pública e vai para um reservatório, e grande parte é despejado nos 

córregos do município. Nos domicílios da zona rural existe uma quantidade 

considerável de fossas, o que, de certa forma, evita a poluição das nascentes 

(SANTA RITA DO ITUÊTO, 2016). 

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

 

 A cidade de Santa Rita do Ituêto possui um Centro de Saúde - Estratégia 

de Saúde da Família – (ESF) Sede e Ambulatório - e uma Unidade básica de 

saúde (UBS) Alto São José com uma equipe ESF, totalizando assim duas 

equipes de ESF no município. As áreas rurais possuem postos de saúde com 

estrutura precária e estradas com difícil acesso. As estruturas do centro de 

saúde e da UBS localizadas na região urbana são muito boas, incluindo todas 

as salas com ar condicionado, prontuários clínicos eletrônicos e sistemas 

informatizados, contribuindo assim para o compartilhamento de informações 

referentes ao atendimento entre os usuários e profissionais de saúde 

(enfermeiros, cirurgiões dentistas, psicólogos, médicos, nutricionistas, 

fisioterapeutas, entre outros).  Porém, os prontuários das áreas rurais ainda 

são de papel, o que dificulta a socialização das informações entre os 

profissionais de saúde, além da dificuldade com a qualidade dos registros e até 

mesmo perda de prontuários.   

 A cidade possui ainda, duas ambulâncias para transportar os pacientes 

para consultas agendadas, exames especializados e transferências para o 

hospital de referência, em casos de urgência/emergência.  
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Não há unidade hospitalar no município e quando necessário, nesse nível, 

os pacientes são encaminhados para o Hospital Nossa Senhora do Carmo, que 

fica localizado em município parceiro, Resplendor MG.  

Através do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce 

(Consardoce), o município oferece as especialidades de cardiologia, 

oftalmologia, ortopedia, psiquiatria e neurologia para complementação da Rede 

de Assistência à Saúde. As consultas são devidamente agendadas e o veículo 

do município transporta os pacientes.  

O município também não possui um Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS), sendo assim, a referência desse serviço é o CAPS do município de 

Resplendor. Porém, devido à alta demanda de atendimento neste CAPS, existe 

a dificuldade de se conseguir um atendimento psiquiátrico, visto que o próprio 

município de Resplendor também tem uma alta demanda de atendimento 

psiquiátrico. Além disso, este CAPS é referência para outras localidades, como 

Itueta e Quatibuba. Devido à grande demanda local pelos serviços de 

psiquiatria e o atendimento a muitos municípios parceiros, na maior parte das 

vezes, os habitantes de Santa Rita do Ituêto recorram ou ao atendimento 

especializado particular ou procurando o serviço de Atenção Primária à Saúde 

no próprio município. 

Um grande problema da área da saúde é a alta rotatividade de 

profissionais de saúde, principalmente médicos e enfermeiros, sendo que a 

maioria dos médicos ficam poucos meses.  

 

1.3 Aspectos da comunidade  

 

A ESF1 tem amplo território de atuação, atendendo as seguintes 

regiões: dois bairros em Santa Rita (Centro, Cruzeiro) e 18 localidades rurais 

(Santaninha, Lavrinha, Cristo Rei, Pontão, Nossa Senhora das Graças, 

Aldeamento, Santo Antônio, Córrego Vermelho, Aparecida Daros, Sereno, Alto 

Aparecida, Santa Maria, São Sebastião do Alto, Fortuna, Paredão, Paredão 

Baixo, São Sebastião da Lagoa e São Luiz) totalizando 3285 pacientes 

assistidos pela Equipe de Saúde da Família (SANTA RITA DO ITUETO, 2020). 

Em relação ao abastecimento de água na cidade, incluindo os bairros 

assistidos pela ESF 1, é feito através de água encanada e nas áreas rurais a 
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principal fonte é através de poço/nascente no domicílio, onde 44,1% são rede 

encanada até o domicílio; 41,6% poço/nascente e 14,2% outro/não informado 

(SANTA RITA DO ITUETO, 2020). 

O saneamento básico em Santa Rita Sede é realizado através de redes 

coletoras de esgoto, o escoamento é feito principalmente através de fossas: 

38,9% rede coletora de esgoto, 37,5% através de fossas, 5,3% direto para rio, 

lago; 4,4% céu aberto; 13,9% outra forma/não informado (SANTA RITA DO 

ITUETO, 2020). 

O lixo é coletado por veículos da Prefeitura Municipal, na sede, São 

Sebastião, Aldeamento e Santaninha. Após coletado, o lixo é removido para o 

aterro sanitário controlado, onde é depositado em valas próprias. Os resíduos 

sólidos produzidos pelos estabelecimentos de saúde são coletados 

mensalmente por empresa especializada contratada pelo município. Destino do 

lixo é correspondente a 45,9% coletado, 38,5% queimado/enterrado, outro/não 

informado 15,6%, (SANTA RITA DO ITUETO, 2020). 

Em relação à disponibilidade de energia elétrica, 80,6% têm acesso e 

19,4% não têm acesso/não informado. Tanto a cidade quanto a área rural 

possuem acesso à internet via rádio, sendo que na cidade, a maioria da 

população tem acesso à internet. 

 A principal atividade econômica do município é a agropecuária (plantio 

variado de milho, feijão, cana de açúcar, mandioca e banana e, 

predominantemente, o café) e criação de gado.   

Em Santa Rita do Ituêto também existe uma agência dos Correios e uma 

agência do Banco do Brasil, além do Conselho Tutelar e um abrigo para 

menores de idade.  

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Sede - Centro de Saúde Santa Rita do 

Ituêto 

 

O Centro de Saúde Santa Rita do Ituêto, que abriga a ESF 1, está 

situado no centro da cidade e com fácil acesso para os usuários. É uma área 

espaçosa e adequada para atender a demanda da unidade, com o espaço 

físico muito bem aproveitado.  
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A estrutura física é muito boa com recepção espaçosa, com cadeiras 

suficientes para a demanda de atendimento. Possui: sala de vacina, farmácia 

de distribuição de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), cinco 

consultórios, sala de reuniões, sala de vigilância epidemiológica, sala de 

observação e sala de pequenas cirurgias. Ainda, laboratório de análises 

clínicas. Todas as salas possuem ar-condicionado, computadores com 

prontuários clínicos eletrônicos e sistemas informatizados. Conta com recursos 

adequados para o trabalho da equipe, como mesa ginecológica, termômetro, 

glicosímetro, nebulizador, instrumental cirúrgico para pequenas cirurgias e 

curativos, dentre outros. Possui também duas ambulâncias para transporte de 

pacientes. 

 Nas áreas rurais, as unidades de saúde são postos de saúde, que têm 

uma estrutura física mais precária. Em geral, possuem uma pequena recepção 

e dois consultórios (médico e dentista). O acesso a essas áreas é feito por 

estradas de chão, o que praticamente impossibilita o acesso durante tempos 

chuvosos. Em relação aos recursos dessas áreas, faltam muitas vezes 

materiais básicos como glicosímetro, termômetro, nebulizador, instrumental 

cirúrgico para pequenas cirurgias e curativos. São ao todo seis áreas rurais 

com postos de atendimento (Aldeamento, Santaninha, Nossa Senhora das 

Graças, Cristo Rei, São Luiz e Pontão).  

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família ESF1, da Unidade Básica de Saúde 

Sede 

A equipe de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde da sede 

(ESF1) é composta por 10 agentes comunitários de saúde (ACS); dois técnicos 

de enfermagem; um enfermeiro; um cirurgião dentista; um auxiliar odontológico 

e um médico.  

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe ESF1 

 

A Unidade de Saúde funciona das 7:00 às 16:00 horas. Fora do horário 

de serviço da UBS, caso tenha alguma urgência/emergência médica, ficam de 

plantão um técnico de enfermagem e motorista de ambulância para os 

encaminhamentos necessários. Nas áreas rurais, o horário de atendimento 
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depende da distância e condições da estrada, podendo variar entre 30 min e 

1:30 h de deslocamento, o horário de saída do carro é as 7:00 h, com 15 

minutos de tolerância.  

 

1.7 O dia a dia da equipe ESF1 

 

O trabalho da Equipe da Sede (ESF1) compreende principalmente as 

consultas de demanda espontânea, de acordo com a triagem e estratificação 

de risco, responsável pela maior parte do fluxo. O restante dos atendimentos 

compreende as consultas eletivas agendadas de acordo com a prioridade dos 

grupos de risco ou necessidade de acompanhamento regular: pessoas com 

hipertensão arterial sistêmica (HAS); com diabetes mellitus (DM), gestantes 

(pré-natal), crianças em desenvolvimento (puericultura), entre outros. São 

também realizadas visitas domiciliares diariamente, de acordo com a demanda 

da população e de acordo com a prioridade dos grupos e sem um limite 

definido. Além disso, são realizadas atividades de educação em saúde com 

grupos de pessoas tabagistas, gestantes, com HAS e DM.  

 Adicionalmente, existem programas, como: saúde bucal, rastreamento 

de câncer de mama e ginecológico, rastreamento de câncer de próstata, 

rastreamento de esquistossomose e rastreamento de tuberculose. Um dia da 

semana, geralmente na quarta feira, fazemos a renovação de receituário de 

medicamentos de uso contínuo, principalmente de uso psiquiátrico (ansiolíticos, 

antidepressivos, estabilizadores de humor e antipsicóticos). Porém, muitas 

vezes todo esse trabalho fica afetado, devido à falta de médicos, o que 

sobrecarrega todo o serviço, e o atendimento principalmente da área rural é o 

mais prejudicado, pois é priorizado o atendimento da UBS na sede da cidade.  

 

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

(primeiro passo) 

A equipe de saúde após a discussão da situação de saúde do município 

de Santa Rita do Ituêto, em especial da comunidade assistida pela ESF1 

identificou os seguintes problemas de saúde: 

• Altos índices de pacientes com dislipidemia; 

• Elevado índice de pessoas com HAS não controlados; 
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• Alcoolismo; 

• Abuso e uso crônico de benzodiazepínicos (BZD); 

• Baixa adesão ao tratamento dos pacientes portadores de DM tipo II.  

 

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

intervenção (segundo passo) 

 

Quadro 1: Classificação de prioridades para os problemas identificados no 
diagnóstico do município de Santa Rita do Ituêto - MG 

Principais Problemas Importância* Urgência** 
Capacidade de 
Enfrentamento
*** 

Seleção 

Altos índices de pacientes 
com dislipidemia 

Alta 5 Parcial 4 

Altos índices  de abuso e 
uso crônico de 
benzodiazepínicos. 

Alta 7 Parcial 1 

Elevado índice de pessoas 
com HAS não controlados 

Alta 6 Parcial 2 

Baixa adesão ao tratamento 
dos pacientes portadores 
de DM tipo II 

Alta 7 Parcial 3 

Alcoolismo Alta 
5 
 
 

Parcial 5 

Fonte: autoria própria (2020) 

*Alta, média ou baixa 
**Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30. 
***Total, parcial ou fora. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O estudo sobre abuso e uso crônico de benzodiazepínicos na UBS se 

justifica pelo cenário que envolve o uso desse medicamento na comunidade 

assistida pela ESF 1 da UBS Centro de saúde Santa Rita do Ituêto.  Primeiro, 

boa parte dos pacientes são idosos, e, por isso, mais suscetíveis aos efeitos 

colaterais desse fármaco.  Não há registros nos prontuários descrevendo a 

indicação clínica formal para o uso de BZD e nem mesmo o início do uso. 

Acredita-se que a maior parte utiliza esse medicamente há mais de 1 ano.   

São medicações extremamente potentes e com efeito terapêutico 

imediato, porém, com grande potencial de abuso, dependência e tolerância 

medicamentosa, além de ocasionar graves efeitos adversos em longo prazo 

aumentando assim a morbimortalidade da população (AUCHEWSKI et al., 

2004). Quando o uso prolongado leva ao desenvolvimento de dependência, 

tolerância e abstinência, a retirada do fármaco é sempre complicada devendo 

ser programada de forma lenta e gradual, porém a maioria dos pacientes são 

resistentes a troca ou retirada da medicação (ORLANDI; NOTO, 2005). 

Como consequências do abuso e uso prolongado da medicação tem-se 

além da dependência e tolerância, alterações cognitivas (déficit cognitivo e 

amnésia), alterações motoras, riscos elevados de quedas e fraturas 

(principalmente na população idosa), sonolência excessiva, risco aumentado 

de acidentes (em casa, no tráfego, no trabalho), risco aumentado de suicídio, 

risco de depressão cardiorrespiratória e coma (quando associado a outras 

medicações depressoras), e aumento geral da mortalidade (NASTASY; 

RIBEIRO; MARQUES, 2008). 

Diante do exposto, acredita-se que o abuso e uso prolongado dos BZP é 

um problema de grande impacto na saúde pública, presente na ESF 1. Ações 

efetivas devem ser consideradas para seu enfrentamento. Deve-se fazer uma 

abordagem firme para resolução do problema, com participação de toda a 

equipe de saúde e comunidade.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1   Objetivo geral  

 

Desenvolver proposta de intervenção para minimizar os altos índices de 

abuso e uso crônico dos benzodiazepínicos na população assistida pela ESF 1 

da unidade de saúde sede/ Centro de Saúde Santa Rita do Ituêto do município 

de Santa Rita do Ituêto/MG.   

 

3.2  Objetivos Específicos 
 
- Desestimular a prescrição inadequada e a renovação automática de receitas 

B (receituário azul). 

- Redução gradual do uso de BZD e se necessário substituição com 

medicamentos mais seguros. 

- Informar aos pacientes sobre os riscos do uso em longo prazo e abuso dos 

BZD. 

- Promover higiene do sono, alimentação saudável e exercício físico. 

- Combater o sedentarismo, alcoolismo e tabagismo. 

- Promover a formulação de mecanismos comunitários que favoreçam bons 

hábitos de vida, através da participação dos gestores municipais de saúde. 

- Oferecer mais opções de lazer, cultura e prática esportiva. 

- Suporte mais intenso em saúde mental com apoio dos serviços de psiquiatria, 

psicologia, nutrologia, fisioterapia e assistência social. 

- Estimular práticas alternativas que visem bons hábitos de vida que combatam 

a insônia e a ansiedade. 
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4 METODOLOGIA 

 

O projeto de intervenção foi elaborado a partir dos conhecimentos 

adquiridos nesse curso de especialização e dados colhidos do diagnóstico 

situacional, que proporcionaram a elaboração de um plano de ação através do 

Planejamento estratégico situacional (PES) com base na disciplina de 

Planejamento e Avaliação das Ações em Saúde (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 

2018). 

Para informações do município utilizou-se bancos de dados nacionais, 

como: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), DATASUS e base 

do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) do município. 

O embasamento científico constitui-se a partir de buscas realizadas na 

literatura disponível nas seguintes bases de dados informatizadas da Biblioteca 

Virtual do NESCON, Scientific Electronic Library Online (SciELO), Centro 

Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Monografias, e PubMed.  

A busca por publicações nas bases de dados se deu através dos 

descritores em saúde: psicotrópicos, saúde mental, transtornos de ansiedade e 

abuso de medicamentos.  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 História e epidemiologia dos benzodiazepínicos 

 

No decorrer da história humana, podem-se encontrar registros que 

relatam a procura por substâncias que amenizariam ansiedades e induziriam a 

estados de inconsciência e sono profundo (TUFIK, 2008). Segundo Bernik, 

Soares e Soares (1990), desde o século XIX, estudiosos das áreas de química 

e medicina buscavam por novos compostos químicos que seriam capazes de 

alcançar esses feitos. Alguns exemplos são o paraldeído, os sais de brometo e 

os barbitúricos, o último sendo comercializado e inserido na prática médica no 

começo do século XX. Os derivados do ácido barbitúrico foram amplamente 

distribuídos e utilizados como tratamento para insônia e ansiedade. No entanto, 

na década de 1950, reconheceu-se que o medicamento causava dependência 

e possuía alto potencial tóxico, demandando dos estudiosos na área a busca 

por novos medicamentos que pudessem produzir o mesmo efeito e com um 

maior nível de segurança.  

Como resultado das pesquisas, na década de 1960 passou a ser 

comercializado o primeiro benzodiazepínico, denominado Clordiazepóxido. Foi 

essa medicação que deu início a “era dos benzodiazepínicos”, que são 

utilizados amplamente até hoje devido a sua relativa segurança e seus rápidos 

efeitos como ansiolítico, hipnótico, anticonvulsivante e miorrelaxante. Passados 

alguns anos, começaram a ser reconhecidos os primeiros casos de uso 

abusivo de benzodiazepínicos, resultando na restrição do medicamento a partir 

dos anos 80 nos Estados Unidos (NORDON, HÜBNER, 2009). 

 

5.2  Conceitos, indicações e efeitos adversos 

 

Orlandi e Noto (2005) descreveram em seu estudo que o uso a longo 

prazo de BDZ´s referentes a períodos de quatro a seis semanas podiam 

ocasionar dependência, aumento da tolerância ao medicamento e desenvolver 

síndrome de abstinência. Ainda segundo as autoras, é importante sempre 

considerar a possiblidade de dependência, em especial, nos grupos de fatores 
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de risco, como mulheres idosas, usuários de drogas e pessoas que estão em 

tratamento para doenças psiquiátricas e alterações no sono.  

Já em pesquisa realizada por Fiorelli e Assini (2017) aponta que as 

mulheres são as usuárias mais frequentes de benzodiazepínicos, 

especialmente as idosas, podendo esse fato estar relacionado ao aumento da 

incidência de casos de insônia nessa faixa etária. Mesmo que recorrente, o uso 

desses medicamentos por pessoas idosas pode levar a quedas, fraturas, 

déficits cognitivos e dependência. Em mulheres idosas acima dos 60 anos, o 

uso crônico dos BDZ´s pode fazer com que o médico que prescreveu a 

medicação perca o controle em relação ao tratamento da paciente, visto que 

elas passam a controlar a própria dosagem e horário de uso (MENDONÇA; 

CARVALHO, 2005). 

Tendo em vista o assunto mencionado no parágrafo anterior, deve-se 

ressaltar a importância que o médico tem na problemática do uso e 

dependência de benzodiazepínicos para a população que é atendida por ele, 

seja por fazer uma prescrição equivocada, por manter essa prescrição ou ainda 

por não sugerir outras maneiras de prosseguir com o tratamento 

medicamentoso.  

Mendes (2013, p. 17) relata que dentre os fatores que influenciam na 

continuidade da prescrição está a “tendência à medicalização excessiva do 

paciente e a onipotência, que compreende a tendência dos médicos em fazer 

de tudo para melhorar a qualidade de vida do usuário”. Essa tendência à 

medicalização excessiva pode seguir alguns procedimentos, tais como: 

onipotência hipertrofiada, que seria caracterizado como uma parte da natureza 

médica em tentar as melhores alternativas possíveis para a melhora da 

qualidade de vida do paciente, a fobia de confrontação, descrita como a 

dificuldade de estabelecer certos limites na relação médico-paciente e de dizer 

“não” e, por fim, a excessiva medicalização, que ocorre quando existe a 

tendência a prescrever uma medicação psicotrópica perante queixas 

indefinidas e vagas (LARANJEIRA; CASTRO, 1999). 

 

5.3 Papel da Equipe de saúde diante do usuário em uso de 

benzodiazepínicos na Atenção Primária:  
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Uma das melhores formas de abordagem com usuários que fazem uso 

prolongados de benzodiazepínicos é o atendimento a esse paciente de forma 

multidisciplinar, onde todos os profissionais devem ser capacitados e 

orientados sempre a realizar uma escuta qualificada da demanda da pessoa e 

direcioná-lo à importância do autocuidado (ALFENA, 2015). Apesar de um 

trabalho importante a ser realizado dentro do contexto do NASF, percebe-se 

muitas vezes uma dificuldade em realizar esse tipo de trabalho, que em muitos 

dos casos está relacionado ao despreparo da equipe em lidar com situações 

que envolvem dependência de medicamentos e saúde mental. Dessa forma, 

esse trabalho requer uma mudança de paradigma tanto da equipe de saúde 

envolvida como do paciente e da população em geral.   

Em sua dissertação de mestrado, Dias (2015, p.6) salienta a importância 

da educação permanente dos profissionais da saúde primária no que diz a 

respeito “à atenção e sensibilização dos profissionais para a realização de uma 

prescrição racionalizada dos medicamentos psicotrópicos e, com isso, 

reduzindo o uso abusivo e evitando a dependência física e psíquica destas 

substâncias”. Isso se deve ao fato de que, nas últimas décadas, a prescrição e 

o uso de psicofármacos têm aumentado não apenas no Brasil, mas na América 

Latina e na Europa (FIRMINO et al., 2011). 

Levando em consideração que a proposta de criação da Estratégia de 

Saúde da Família visava substituir a cultura de prescrição de medicamentos 

para uma visão de cuidado apoiada na promoção da saúde, seu 

posicionamento, valores e conceitos devem agora se orientar a partir de um 

paradigma desmedicalizante.  

Foi a partir dos temas discutidos nos anos 80 durante a reforma 

psiquiátrica que, a Atenção Primária à Saúde passou a ser considerada como o 

primeiro nível de cuidado em saúde mental. De acordo com Hirdes (2009), é 

dessa forma que esses profissionais de saúde tem uma função determinante 

no direcionamento do tratamento dos pacientes com transtornos mentais. 

É tendo em vista esses fatores que “as discussões sobre o uso 

consciente de medicamentos psicotrópicos devem fazer parte das rotinas dos 

profissionais da equipe de saúde num processo de vigilância contínua para 

que, a partir da prescrição médicas, instruções sejam fornecidas ao usuário de 
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forma clara, objetiva e sejam esclarecidas possíveis dúvidas” (DIAS, 2015, p. 

9).  
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6     PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Altos índices de abuso 

e uso crônico de benzodiazepínicos”, para o qual se registra uma descrição do 

problema selecionado (terceiro passo), a explicação (quarto passo) e a seleção 

de seus nós críticos (quinto passo). 

Os quadros a seguir demonstram o desenho das operações indo do sexto ao 

10º passo – para cada “nó crítico”, descreve – se as operações viáveis, o 

projeto, os resultados e os produtos esperados, quais os recursos para efetivar 

as operações.  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

Com as mudanças sociais e no de estilo de vida da população é possível 

observar uma crescente procura por medicamentos que promovam alívio de 

sintomas como estresse e ansiedade. E os benzodiazepínicos, mesmo não 

sendo a melhor opção para esses casos, acabam sendo amplamente 

utilizados. 

Observa-se na unidade de saúde que os principais grupos que utilizam 

essas medicações de forma crônica (acima de um ano de uso) são as 

mulheres acima de 60 anos, o que corresponde a 36,2% dos usuários, sendo 

que o total de usuários é de 193 pacientes, de acordo com dados analisados 

dos prontuários dos pacientes e relatórios dos Agentes Comunitários de Saúde.  

O número de pacientes do sexo masculino que faz uso de BDZ e é 

assistido pela ESF1 corresponde a 57 pacientes, 29,5% do total, sendo que a 

maioria tem idade abaixo dos 60 anos, o que corresponde a 17% do total.  

Sendo assim, as mulheres idosas são as que apresentam maior 

potencial de abuso desse tipo de medicação, que tem um maior potencial de 

risco pelos efeitos colaterais, pelas seguintes características: em geral, 

apresentam comorbidades; já possuem alterações no metabolismo dos 

fármacos devido ao processo natural de envelhecimento e ainda, usualmente 

fazem uso da poli farmácia (mais de cinco medicamentos) que favorece o risco 

de interação medicamentosa. 
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Como consequências do abuso e uso prolongado da medicação tem-se 

a dependência e tolerância de benzodiazepínicos, alterações cognitivas, 

alterações motoras, riscos elevados de quedas e fraturas (principalmente na 

população idosa), sonolência excessiva, risco aumentado de acidentes (em 

casa, no tráfego, no trabalho), risco aumentado de suicídio, risco de depressão 

cardiorrespiratória e coma (quando associado a outras medicações 

depressoras), e aumento geral da mortalidade (ORLANDI; NOTO, 2005). Neste 

sentido, a intervenção para minimizar o uso abusivo e prolongado dos BZD 

poderia favorecer de forma impactante, o uso inadequado desse medicamento, 

além da melhoria da qualidade de vida dos usuários.  

 

6.2 Explicação do problema (quarto passo) 

 

A maioria dos pacientes que faz o uso crônico da medicação não tem 

registro no prontuário da indicação clínica formal (transtornos de ansiedade, 

transtornos de humor, distúrbio epiléptico e insônia), e na maioria das vezes 

não se sabe quando foi feita a primeira prescrição. O custo da medicação é 

extremamente baixo se comparado aos antidepressivos inibidores da 

receptação da serotonina (ISRS) e antidepressivos atípicos, que são as 

melhores opções no tratamento para os transtornos de ansiedade, transtornos 

depressivos e insônia, além dos BZD serem gratuitos na farmácia da UBS.  

A retirada de prescrição do fármaco é difícil pois é permeada por uma forte 

resistência dos pacientes, mesmo quando se propõe alternativas de 

medicamentos melhores e mais seguros. Além disso, observa-se que os 

usuários crônicos conseguem o medicamento por outras vias quando não 

prescrito pelo médico da UBS, como através de amigos, parentes e vizinhos, 

além de conseguirem comprar em algumas farmácias sem receita médica, o 

que dificulta muito a conscientização dos mesmos. 

Muitos desses pacientes não possuem bons hábitos de vida, e a maioria 

não pratica atividade física, esses fatores juntamente com os estressores da 

vida diária aumentam o risco de doenças mentais e abuso de medicações 

psicotrópicas. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 
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Os nós críticos, ou seja, as situações que geraram o problema prioritário, 

e cuja resolução terá grande impacto também na resolução do problema 

prioritário, estão listados a seguir:   

 

• Prescrição indiscriminada e a renovação automática de receitas. 

• Falta de informação por parte da população acerca dos riscos do uso 

crônico dos benzodiazepínicos. 

• Falta de estrutura dos serviços de saúde para atendimento a pessoas 

com transtornos mentais (CAPS, Hospital de referência em saúde 

mental). 

 

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, 

separadamente para cada nó crítico 
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Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Altos 
índices de abuso e uso crônico de benzodiazepínicos”, no território sob 
responsabilidade da ESF1, Unidade Básica de Saúde Sede, município de 
Santa Rita do Ituêto, estado de Minas Gerais. 
Nó crítico 1 Prescrição Indiscriminada e a renovação 

automática de receitas 

6º passo: Operação Desestimular a prescrição inadequada e a 
renovação automática de receitas B (receituário 
azul). 

6º passo: Projeto  “Prescrição B formal – Prescrição eficiente” 

6º passo: Resultados esperados - Equipe médica atualizada e consciente da 
prescrição adequada de BZD. 
- Redução de 100% de prescrição inadequada. 

6º passo: Produtos esperados -Palestras e informativos impressos sobre 
atualização terapêutica em saúde mental; -
Acompanhamento mensal dos pacientes;  
- Grupo de trabalho com os médicos do município 
e ações padrões de uso dos BZD;  
- Protocolos oficial de atendimento aos usuários 
de BZD. 

6º passo: Recursos necessários  Cognitivo: capacitação da equipe com palestras 
e disponibilização de textos atuais e informativos 
Organizacional: elaboração de protocolos, 
criação do grupo com os médicos da rede, 
organização da agenda da equipe para 
atendimento aos usuários de BZD; 
Político: socialização do projeto nas escolas e 
rádios locais para conscientização da 
comunidade em geral e adesão da equipe de 
saúde ao projeto. 

7º passo: viabilidade do plano - Recursos 

críticos 

Organizacional: Organização da agenda da 
equipe para: tempo disponível para capacitação, 
atendimento aos usuários de BZD; elaboração do 
protocolo. 
Político: adesão dos profissionais 

8º passo: Controle dos recursos críticos 
(atores/motivação) - ações estratégicas 

- Grupo de discussão com a equipe para 
sensibilização sobre a necessidade de uma 
intervenção quanto ao uso inadequado dos BZD. 
-Reunião com a equipe de saúde para discussão 
da melhor forma de organização da agenda.  
Profissionais médicos/ Parte favorável e parte 
indiferente. 
Prazo: seis meses de implementação do projeto. 

9º passo; acompanhamento do plano - 
responsáveis e  

Equipe de saúde se responsabilizará por colocar 
em prática o plano de intervenção. 
Média de seis meses de implantação. 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação das ações 

Serão realizadas reuniões mensais coma equipe 
de saúde com discussão dos dados referentes ao 
número de prescrições e formas de 
acompanhamento para avaliação do sucesso do 
projeto.  

Fonte: própria autoria (2020) 
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Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Altos 
índices de abuso e uso crônico de benzodiazepínicos.”, no território sob 
responsabilidade da ESF1, Unidade Básica de Saúde Sede, município de 
Santa Rita do Ituêto, estado de Minas Gerais. 
Nó crítico 2 Falta de informação por parte da população 

acerca dos riscos do uso crônico dos 
benzodiazepínicos 

6º passo: operações  Informar aos pacientes sobre os riscos do uso em 
longo prazo e abuso da medicação. 

6º passo: projeto População informada - Saúde em Dia  

6º passo: resultados esperados - 100% da população usuária de BZD consciente 
dos malefícios do seu uso prolongado  

6º passo: produtos esperados - Acompanhamento mensal dos usuários de BZD. 
- Grupos operativos com foco no uso de BZD 
 

6º passo: recursos necessários Cognitivo: Equipe capacitada para informar a 
população;  
Organizacional: Local e recursos audiovisuais 
para capacitação da população. 
Financeiros: para os panfletos informativos e 
recursos audiovisuais; 
Político: mobilização social. 

7º passo: viabilidade do plano - recursos 
críticos  
 

Financeiros: recursos ainda não 
disponibilizados. 

8º passo: controle dos recursos críticos - 
ações estratégicas 

Apresentação do projeto aos gestores públicos 
(prefeito e secretário de saúde) para 
sensibilização e viabilização financeira 

9º passo; acompanhamento do plano - 
responsáveis e prazos 

Equipe de saúde acompanhará o 
desenvolvimento do projeto. 
6 meses. 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação das ações 

Primeiro mês: capacitação dos profissionais da 
ESF acerca do tema. 
Segundo mês em diante: divulgação de folhetos 
informativos sobre o tema; realização de 
palestras e grupos de discussão sobre o uso 
abusivo de benzodiazepínicos com a população 
usuária desse medicamento. Campanha 
educativa divulgada nas principais mídias sociais 
utilizadas pela população (Facebook, Whatsapp). 
 
- Avaliação formativa da população usuária para 
identificar a apreensão do conhecimento. 
-Reunião mensal para entre os profissionais da 
equipe para avaliar o alcance dos objetivos do 
projeto e minimização desse nó crítico. 
 

Fonte: própria autoria (2020) 
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Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “abuso e 
uso crônico de benzodiazepínicos”, no território sob responsabilidade da ESF1, 
Unidade Básica de Saúde Sede, município de Santa Rita do Ituêto, estado de 
Minas Gerais. 
Nó crítico 3 Falta de estrutura dos serviços de saúde para 

atendimento a pessoas com transtornos 
mentais 

6º passo: operações  Receber apoio dos serviços de psiquiatria, 
psicologia, nutrologia, fisioterapia e assistência 
social. 

6º passo: projeto “Saúde Mental acompanhada – Saúde Mental 
equilibrada”. 

6º passo: resultados esperados Parcerias estabelecidas com o CAPS e outros 
serviços de saúde com capacidade de atendimento 
adequado ao usuário portador de transtorno 
mental. 

6º passo: produtos esperados - Fluxo de referência e contrarreferência eficiente 
para encaminhamento de pacientes com 
transtornos mentais. 

6º passo: recursos necessários Cognitivo: elaboração de linhas de cuidados e 
protocolos e/ou utilização daqueles já estabelecidos 
pelo SUS; 
Organizacional: efetivação das parcerias com 
outros serviços de saúde e adequação dos fluxos. 
Político: articulação intersetorial e adesão dos 
profissionais; 
 

7º passo: viabilidade do plano - 
recursos críticos  
 

Cognitivo: Atualização sobre linhas de cuidados e 
protocolos SUS para atendimento aos usuários 
com transtornos mentais. 
Organizacional: As parcerias ainda não foram 
concretizadas 
Político: a articulação intersetorial ainda não 
efetiva e os profissionais que viabilizam o fluxo 
ainda não aderentes aos projetos. 

8º passo: controle dos recursos 
críticos - ações estratégicas 

- Organização dos profissionais de saúde para 
atualização dos protocolos e diretrizes. 
- Apresentar projeto de reestruturação da rede 
interligando várias áreas da saúde. 

9º passo; acompanhamento do 
plano - responsáveis e prazos 

- Profissionais de saúde (ESF, NASF, CAPS e 
HOSPITAL), secretaria de saúde e Prefeitura 
Municipal/serão responsáveis por criar planilhas de 
acompanhamento, sendo cada setor/responsável 
por acompanhar as atividades que lhes são 
pertinentes. 
Todos os setores:  favoráveis 
 1 ano. 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação das 
ações 

Primeiro mês: reuniões com as equipes do hospital 
geral e CAPS de referência para a sensibilização e 
definição das formas de atuação no programa; 
contratação dos profissionais de saúde 
necessários; implementação no programa nas 
áreas selecionadas. 
Meses seguintes: reunião entre esses mesmos 
setores para avaliar andamento do projeto e 
discussão das fragilidades e estratégias de 
superação. 

Fonte: própria autoria (2020) 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Já se sabe que o uso prolongado de benzodiazepínicos tem 

consequências para a qualidade de vida de seus usuários. Além disso, também 

se configura como um problema de saúde pública, sendo necessária a 

discussão e implementação de maneiras para se trabalhar o desmame na 

população que faz uso desse medicamento.  

Partindo desse ponto, salienta-se a importância de conscientizar não 

apenas a população no geral a respeito dessa medicação, mas principalmente 

os profissionais de saúde que estão diretamente em contato com os usuários.  

Ao se discutir a problemática do uso prolongado e suas consequências, 

espera-se que a descontinuação do uso de BDZ, quando necessária, ocorra e 

que seus resultados sejam satisfatórios.  

Os nós críticos trabalhados nesse projeto são base para um projeto de 

conscientização do uso correto e desmame em casos de não indicação formal 

de BDZ na população de Santa Rita do Ituêto, município do estado de Minas 

Gerais. Com eles, espera-se a criação de um novo paradigma de cuidado em 

saúde mental no município, buscando em primeiro lugar a qualidade de vida 

dos usuários atendidos nas Unidades de Saúde da Família.  
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