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RESUMO 
 
 

O uso de psicofármacos tem se tornado um problema de saúde no mundo todo, 
especialmente o uso dos benzodiazepínicos. Quando prescritos de forma 
inadequada causam vários efeitos colaterais dentre os quais a dependência e 
tolerância. Este trabalho foi desenvolvido na área de abrangência da Estratégia 
Saúde da Família Vertentes II na cidade de Capela Nova, Minas Gerais e tem como 
objetivo elaborar um projeto de intervenção que busca melhorar o uso de 
benzodiazepínicos junto a essa população. Os procedimentos metodológicos 
incluíram: diagnóstico do problema, descrição, explicação e seleção de seus nós 
críticos e elaboração do plano de intervenção, de acordo com a metodologia do 
Planejamento Estratégico Situacional. Foi também realizada uma revisão da 
literatura acerca do tema para dar sustentação teórica ao plano de ação, utilizando 
publicações da Biblioteca Virtual em Saúde. Assim, espera-se com tais ações a 
redução do número de usuários de benzodiazepínicos na comunidade quando não 
se tem indicação médica clara, a fim de reduzir seus efeitos colaterais pelo uso 
crônico e melhorar a qualidade de vida dessa população.  
  
 
Palavras-chave: Atenção Primária em Saúde. Estratégia Saúde da Família.  
Psicofármacos. Benzodiazepínicos. Capela Nova.  



 

 
 

ABSTRACT  
 

 

The use of psychotropic drugs has become a health problem worldwide, especially 
the use of benzodiazepines. When improperly prescribed they cause several side 
effects, including dependence and tolerance. This work was developed in the area 
covered by the Family Health Strategy Vertentes II in the city of Capela Nova, Minas 
Gerais and aims to develop an intervention project that seeks to improve the use of 
benzodiazepines with this population. The methodological procedures included: 
diagnosis of the problem, description, explanation and selection of its critical nodes 
and elaboration of the intervention plan, according to the methodology of the 
Situational Strategic Planning. A literature review on the topic was also carried out to 
give theoretical support to the action plan, using publications from the Virtual Health 
Library. Thus, it is expected with such actions to reduce the number of 
benzodiazepine users in the community when there is no indication medical practice, 
in order to reduce its side effects from chronic use and improve the quality of life of 
this population. 
  

Keywords: Primary Health Care. Family Health Strategy. Psychiatric drugs. 

Benzodiazepines. Capela Nova. 
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1 INTRODUÇÃO  
 
1.1 Aspectos gerais do município  
 

Capela Nova é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, pertencente a 

mesorregião de campos das vertentes e microrregião de Barbacena. Sua população 

em 2019 era de 4.755 habitantes segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE, 2019). Possui uma área de 111, 073 km com um Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal de 0,648. A densidade demográfica é de 42,61 

hab/km com escolarização de 95% Sua economia é baseada na agricultura, 

pecuária, serviços como estabelecimentos comerciais, bares e restaurantes. Não 

possui indústrias e a maioria da oferta de emprego é feita por meio de negócios 

privados e serviço público municipal. O município possui escolas de nível 

fundamental e médio, não possuindo creches ou ensino de nível superior (IBGE, 

2019). 

 

No município, a política é polarizada com disputa entre partidos que alternam a 

administração com eleições decididas por poucos votos.  

 

1.2  Aspectos da comunidade 

 

A cidade de Capela Nova tem um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) considerado alto na região, índice de violência e analfabetismo baixos além 

de ser modelo de referência em saúde na região. Conta com festas religiosas 

tradicionais, como a festa de Nossa Senhora das Dores e eventos voltados ao 

público jovem.  

 

A oferta de emprego é escassa e basicamente funciona nos setores de serviço da 

cidade como bares, restaurantes e lojas. Tem forte relação com as cidades de 

Conselheiro Lafaiete e Barbacena onde funcionam faculdades e onde jovens recém- 

formados vão em busca de emprego. 

  

1.3  O sistema municipal de saúde 
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O município conta com duas equipes de saúde da família distribuídas entre uma 

área rural de grande abrangência e a área urbana. Conta com serviços de urgência 

e emergência 24h inclusive aos finais de semana. Os casos mais graves e casos de 

traumatologia, obstetrícia, pediatria e psiquiatria são referidos para os serviços de 

saúde de Barbacena, quando necessário.   

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Governador Bias Fortes 

 

A unidade de saúde Governador Bias fortes, onde atua a equipe Vertentes II foi 

inaugurada há 9 anos no centro da cidade. É uma construção própria com bom 

espaço físico com área de abrangência de 1752 pessoas. 

 

A área de atendimento conta com dois consultórios médicos, sala de recepção, sala 

de espera, sala de reuniões, sala de atendimento do Núcleo de Apoio à Saúde de 

Família, almoxarifado, e cozinha. 

 

As reuniões de grupos operativos são feitas no salão paroquial da cidade, localizado 

há cerca de trezentos metros da unidade, onde também são feitas ações educativas 

sobre temas variados como outubro rosa e novembro azul. 

 

A população tem muito apreço pela equipe, porém as disputas políticas sempre são 

motivo de desconfiança de parte da população, que vem muitos profissionais como 

indicação política, gerando desconforto entre a população e os profissionais. Há 

muito os políticos vêm usando a área da saúde como centro para influenciar a 

população e conseguir votos. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Vertentes II, da Unidade Básica de Saúde 

Governador Bias Fortes 

 

A Equipe Vertentes II é formada pelos seguintes profissionais: um médico 

generalista, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem e quatro agentes 

comunitários de saúde (ACS). 
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Ainda há no município um educador físico, um psicólogo, um fisioterapeuta, uma 

fonoaudióloga e um nutricionista, formando a equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF).  

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Vertentes II 

 

A Unidade de Saúde funciona das 7 às 17 horas de segunda a sexta, sempre com a 

recepção aberta nesse horário para marcação de consultas agendadas e demanda 

espontânea. A abertura e o fechamento da unidade ficam por conta da enfermeira 

da equipe de saúde da zona urbana. No mesmo local físico funciona o atendimento 

de urgência e emergência local.  

 

1.7 O dia a dia da equipe Vertentes II 

 

O atendimento da equipe de saúde é feito com demanda agendada e demanda 

espontânea, sendo dividido em 50% cada. As visitas domiciliares são feitas nas 

quintas-feiras havendo também visitas quando há urgência ou emergência.  

Às quintas feiras são feitos grupos operativos sobre temas variados tais como: o uso 

de benzodiazepínicos, saúde do idoso, promoção da saúde, entre outros. 

Mensalmente são realizados os grupos de hipertensos e diabéticos.  

Sempre no último dia útil do mês é realizada uma reunião com todos os profissionais 

da equipe de saúde para verificar o alcance de metas, objetivos e para traçar novos 

projetos para o próximo mês. 

 

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

(primeiro passo)  

 

Os problemas que lidamos na equipe Vertentes II são: dependência física e psíquica 

dos benzodiazepínicos; falta de oportunidades de emprego; esquistossomose e 

acesso a informação. 

 

1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de 
intervenção (segundo passo) 
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Os problemas encontrados foram organizados e priorizados de acordo com suas 

respectivas importâncias, grau de necessidade de resolução (urgência, numerada de 

0-10) e capacidade da equipe para enfrentá-los, como mostra o Quadro 1, abaixo:   

 

Quadro 1 Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Vertentes II, Unidade 

Básica de Saúde Governador Bias Fortes, município de Capela Nova, estado 

de Minas Gerais 

 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 
enfrentamento*** 

Seleção/ 
Priorização**** 

Falta de informação 
quanto aos 
benzodiazepínicos   

Alta 9 Parcial 1 

Dependência física 
e psíquica de 
benzodiazepínicos  

Alta 8 Parcial 2 

Esquistossomose  Alta  7 Parcial 3 

Falta de 
oportunidades de 
emprego 

Alta 6 Fora 4 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 

 
 
O quadro acima foi criado utilizando os principais problemas encontrados no 

município de Capela Nova, estado de Minas Gerais.  

Há predominância no município de mais de 15% de usuários crônicos de 

medicamentos psicotrópicos (benzodiazepínicos) sobre o total de habitantes da área 

de abrangência da equipe Vertentes II sendo muito superior ao encontrado no Brasil 

e no mundo.  

A falta de informação dos pacientes quanto aos cuidados à saúde, se mostra como 

principal causa de seus problemas, notadamente em relação ao conhecimento 

quanto ao uso dos benzodiazepínicos; seguido pela dependência física e psíquica 

que estes medicamentos causam, apontado como o segundo maior problema.  

Outro assunto que merece destaque é a alta prevalência de esquistossomose nessa 

população, sendo apontado como o terceiro maior problema seguido da falta de 
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emprego, onde muitos jovens precisam sair da cidade em busca de emprego e 

estudos.  
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2 JUSTIFICATIVA 
 

No levantamento do diagnóstico situacional feito pela equipe de saúde Vertentes II 

em Capela Nova observou-se grande número de prescrições e uso incorreto de 

benzodiazepínicos na população. Muitos dos problemas de saúde encontrados no 

município se devem ao uso incorreto destes medicamentos, dependência e 

exacerbação de outras condições de saúde pré existentes. Foram feitas várias 

reuniões de grupos operacionais para identificar quais fatores estavam influenciando 

no alto índice de uso de benzodiazepínicos.  

 

Muitas intercorrências foram observadas devido à dependência do fármaco na 

unidade de saúde, prevalecendo a síndrome de abstinência. Outras mais graves 

envolviam intoxicação aguda e intencional por parte dos pacientes. Também foi 

constatado, no levantamento, que a população mais exposta aos efeitos colaterais 

desse tipo de medicamentos é a dos idosos, muitos deles, fazendo uso por décadas.  

 

Estudos sugerem que o uso crônico de benzodiazepínicos na população idosa é 

maior, principalmente entre as mulheres, sugerindo forte ligação com problemas 

psicossociais e outros transtornos mentais (ALVARENGA et al., 2015).  Este fato foi 

observado com maior evidência no município.  Assim, esse problema foi selecionado 

porque Capela Nova possui uma prevalência de uso desses medicamentos superior 

na população, quando comparada a outras cidades vizinhas.  

 

Dessa forma faz-se necessária a difusão de informação correta e de forma simples 

para a comunidade a fim de fazer com que os próprios atores sociais estejam 

preparados para promoção e conscientização de suas condições de saúde. Dados 

do Ministério da Saúde junto á Organização Pan-Americana da Saúde mostram que 

a educação em saúde é uma forte ferramenta para auxiliar a população sobre seus 

próprios problemas de saúde e assim conscientizar sobre as mudanças necessárias 

(BRASIL, 2018).  

 

Fica clara, portando, a necessidade da abordagem desse tema na comunidade de 

Capela Nova, visando melhorias na qualidade de vida dos usuários crônicos de 

benzodiazepínicos, principalmente entra a população idosa.  
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3 OBJETIVOS  
 
 
3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um projeto de intervenção para melhorar o uso de benzodiazepínicos na 

Estratégia Saúde da Família Vertentes II do Município de Capela Nova, estado de 

Minas Gerais.   

 

 
3.2 Objetivos específicos 
 

 

 Conhecer o caminho do usuário no sistema de saúde até iniciar o uso crônico 

de um ou mais psicofármacos;  

 Conscientizar a população que faz uso crônico de benzodiazepínicos quanto 

aos seus efeitos e riscos; 

 Entender a dinâmica familiar que incentiva os idosos a fazerem o uso crônico 

de benzodiazepínicos. 
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4  METODOLOGIA 
 

 

Para realização do diagnóstico situacional e obtenção dos dados relativos à 

comunidade, foi utilizado o Planejamento Estratégico Situacional. Foi realizada a 

estimativa rápida dos problemas observados com a definição do problema prioritário, 

dos nós críticos e construção do plano de ações (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 

2018).  

 

O trabalho de levantamento foi realizado pela equipe, com reuniões de discussão 

realizadas durante 30 dias, totalizando quatro grupos (um grupo por microárea). 

Também foram levantados os dados demográficos no site do IBGE (2019) para 

estimar a prevalência do uso desses medicamentos sobre a população total. Os 

dados obtidos nas conclusões dos grupos foram devidamente anotados e analisados 

em conjunto pela equipe e discutidos os nós críticos e planos de ação.   

 

Para realização deste projeto, foi realizada uma revisão bibliográfica  na base de 

dados da Biblioteca Virtual em Saúde. Foram feitas buscas sobre o tema em artigos 

publicados e documentos do Ministério da Saúde, visando complementar o trabalho, 

dando sustentação teórica ao plano de ação. Para o levantamento do material 

bibliográfico foram utilizados os Descritores em Ciência da Saúde: Atenção Primária 

em Saúde, Estratégia Saúde da Família, Benzodiazepínicos.          

 

Para a 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, 2017).  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
 
 
5.1 Estratégia Saúde da Família  
 

Após a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) passa a atuar como forma de 

entrada a Atenção Primaria em saúde (APS), sendo a base do sistema onde pode 

ser referenciado para outros níveis mais complexos. Como principal ferramenta do 

SUS temos a  Estratégia Saúde da Família (ESF) priorizando ações de cuidado e 

promoção da saúde (LIMA et al., 2016) 

 

5.2 Atenção Primária à Saúde  
 

A atenção primária em saúde atua principalmente na promoção da saúde e a 

educação em saúde tem se tornado uma das principais atividades de promoção a 

saúde no SUS.  O usuário é um sujeito da educação e a saúde tem um caráter 

multidimensional. Observa-se, nas unidades básicas de saúde (UBS), uma nova 

forma de introdução da educação em saúde, que mostram a necessidade de 

mudança dos discursos genéricos do campo da saúde. Essa pratica iniciou-se na 

década de 1980 no Brasil quando debates sobre a promoção de saúde começaram 

ganhar força. Tem como princípios a multicausalidade do processo saúde-doença, a 

intersetorialidade, a participação social e a sustentabilidade (CARNEIRO et al., 

2012) 

 

5.3 Benzodiazepínicos: Abuso, dependência, efeitos colaterais e 
conseqüências  
 
5.3.1 A história dos benzodiazepínicos  
 
Os benzodiazepínicos surgiram na década de 50 após a síntese do primeiro 

medicamentos desta classe, o clordiaperóxido. São medicamentos com atividades 

ansiolíticas e hipnóticas, também sendo denominados calmantes, tranqüilizantes e 

sedativos, que foram lançados e utilizados pela população ainda na década de 1960 

(MENDONÇA; CARVALHO, 2005). 

 

Esses medicamentos ganharam esse nome por causa da sua estrutura central ter 

um anel benzeno fundida com um de sete membros de 1.4-diazepina (HOOD et al., 
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2012). Os BZDs rapidamente foram empregados no tratamento dos distúrbios de 

ansiedade (RANG et al., 2011; BRUNTON; CHABNER; KNOLLMAN, 2012).  

 

Com o desenvolvimento dessas drogas, a comunidade medica incentivou muitas 

indústrias farmacêuticas a desenvolver medicamentos similares baseados no núcleo 

benzodiazepina e sua utilização virou um marco da psicofarmacologia se tornando 

os medicamentos mais prescritos do mundo (HOOD et al., 2012). Cerca de cinquenta 

novas entidades químicas derivadas do clordiazepóxido tornaram-se disponíveis nas 

três décadas seguintes para tratamento psicoterápico (SOUZA; OPALEYE; NOTO, 

2013). 

 

5.3.2 Mecanismo de ação 
 
A ação dos BZD ocorre pela atuação seletiva sobre os receptores do Acido Gama-

Aminobutírico (GABA) intensificando sua ação. São receptores inibitórios e a 

resposta a esses neurotransmissores contribuem de forma significativa para a 

abertura dos canais de cloreto, proporcionando, assim, os efeitos característicos da 

classe (RANG et al., 2011).  

 

Os medicamentos dessa classe ainda agem em outros receptores (receptores 

periféricos para esses compostos), que são encontrados no fígado, pulmões, rins, 

testículos e também no SNC. São metabolizados por via hepática com exceção do 

lorazepam e oxazepam que são conjugados, sendo preferencialmente usados em 

hepatopatas (GORENSTEIN; POMPEIA, 1999). 

 

Seu efeito ansiolítico se da devido à inibição das sinapses principalmente no sistema 

límbico, região do Sistema Nervoso Central que domina o comportamento emocional 

e que possui uma grande densidade de receptores GABA-A (GOLAN, 2009). 

 

5.3.3 Indicações formais de uso.  
 

As indicações do BZD estão relacionadas com os principais efeitos induzidos por 

esta classe medicamentosa, como: estímulo do sono e sedação, diminuição do 

tônus muscular e coordenação motora, bem como ações anticonvulsivantes e de 
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amnésia anterógrada, sendo indicado, portanto, principalmente para distúrbios 

relacionados ao sono e a ansiedade (RANG et al.,  2011). 

 

Os BZDs são drogas que tem capacidade de deprimir o Sistema Nervoso Central, 

sendo utilizados principalmente como relaxante muscular, hipnótico, sedativo, 

anticonvulsivante, bloqueador neuromuscular em doses elevadas (SANTOS; SILVA; 

ANDRADE, 2014). 

 

5.3.4 Uso indiscriminado e abuso 
 

Os benzodiazepínicos são drogas relativamente seguras porem em doses altas 

podem levar a como e ao óbito. Outro efeito colateral conhecido é a sonolência e 

sedação, variando de pessoa a pessoa. Já sobre a gestação os efeitos 

teratogênicos são pouco conhecidos, sendo o diazepam indicado em situações 

especiais (BALLONE; ORTOLANI, 2005). 

 

A prática clinica demonstra que a dependência dos BZD é comum, porém pode não 

acontecer. Isso se deve ao fato que o paciente muitas vezes aumenta a dose de 

forma incorreta e sem orientação necessária para se ter o mesmo efeito de quando 

iniciou o tratamento , contribuindo para sua dependência. O uso prolongado torna o 

paciente tolerante ao medicamento, necessitando ajustes frequentes de doses, 

dificultando ainda mais a retirada desses medicamentos (NUNES; BASTOS, 2016). 

 

5.3.5 Consequências do uso abusivo dos benzodiazepínicos.  
 

“Um dos principais problemas relacionado ao uso irregular de BZD é a síndrome de 

abstinência, que comporta um conjunto de sinais e sintomas decorrente da retirada 

repentina do medicamento, após o fim do tratamento” (CARVALHO, 2017 apud 

SILVA; FERNANDES; TERRA JUNIOR, 2018, p.612). Assim, acompanhar os 

pacientes que fazem uso BZDs é de extrema importância para seu bom uso. 

Especialmente nos CAPS, o profissional pode promover muitas ações pertinentes à 

atenção farmacêutica, com relação aos medicamentos (ZANELLA; AGUIAR; 

STORPIRTIS, 2015).  
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado uso crônico de benzodiazepínicos 

na cidade de Capela Nova 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 uso de benzodiazepínicos na cidade de Capela Nova tem sofrido um aumento 

vertiginoso nos últimos anos. Grande parte dos usuários acima dos quarenta anos 

faz uso de pelo menos um deles. Com as atividades desenvolvidas pela equipe 

Vertentes II verificou-se que parte da população tem usado com frequência o serviço 

para renovação de receituário de benzodiazepínicos. Analisando os prontuários 

notou-se uma prevalência estimada de 15% de usuários crônicos desses 

medicamentos. Na população idosa o uso é ainda maior com aproximadamente 25% 

fazendo uso crônico de vários medicamentos benzodiazepínicos.   

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 

A população mais exposta ao uso de psicofármacos, em especial os 

benzodiazepínicos, são os indivíduos adultos. Na população idosa o problema se 

torna ainda mais claro. A origem do uso crônico de benzodiazepínicos muitas vezes 

vem pelo excesso de consultas e interconsultas com especialistas de outras 

localidades. Em cada uma dessas consultas um novo medicamento é utilizado 

(mesmo em concomitância com outro benzodiazepínico) sem que o usuário tenha a 

informação adequada do período de tratamento, efeitos adversos, tolerância e 

dependência.  

 

Os usuários que fazem uso crônico muitas vezes já o fazem por anos e apresentam 

sintomas da síndrome de abstinência quando o uso é interrompido. Também é 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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evidente o aumento gradual da dose em cada consulta pelo próprio usuário sem 

consentimento de seu médico.  

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  
 

A partir da análise juntamente com a equipe Vertentes II na cidade de Capela Nova, 

estado de Minas Gerais, vemos que os nós críticos do uso inadequado de 

psicofármacos em nossa área são:  

 a dificuldade de acesso à informação: falta de informações sobre tempo de 

tratamento, efeitos adversos decorrente do uso crônico, tolerância e dependência; 

 uso abusivo de benzodiazepínicos.  

 

 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 
 

Nos quadros 02 e 03 estão descritas as ações visando solucionar os nos críticos 

definidos como passiveis de intervenção para atender os objetivos desse trabalho. 

 

O quadro 04 descreve a operação desenvolvida para atingir os resultados e 

produtos esperados, recursos necessários e críticos, ações estratégicas, prazos e 

responsáveis pelas ações.
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Quadro 2 – Operações sobre o nó crítico 1, relacionado ao problema  do uso 

descontrolado de benzodiazepínicos na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família Vertentes II, do município de Capela Nova, estado 

de Minas Gerais 

 

Nó crítico 1 Dificuldade de acesso à informação  

Operação 

(operações)  

Saber é poder – Informar a população sobre as condições que aumentam o 

risco de dependência e tolerância de psicofármacos a longo prazo, em 

especial os benzodiazepínicos. 

Projeto Informar a população sobre as condições que aumentam o risco de 

dependência e tolerância de psicofármacos a longo prazo, em especial os 

benzodiazepínicos 

Resultados 

esperados 

Maior nível de informação e auto-conhecimento acerca do uso correto, efeitos 

adversos e riscos dos medicamentos psicotrópicos 

Produtos 

esperados 

  Reuniões mensais e grupos operativos para educação à saúde. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Salão paroquial da cidade de Capela Nova 

Cognitivo: atualização dos profissionais de saúde sobre o tema 

Financeiro: confecção de informação audiovisual, como cartazes, folhetos e 
comunicação direta com os usuários 

Político: participação e mobilização social 

Recursos críticos Estrutural: Disponibilidade dos locais 

Cognitivo: Adesão dos profissionais 

Político:Adesão da população 

Financeiro: Recursos escassos 

Controle dos 
recursos críticos 

Poder Executivo e comunidade – indiferentes 

Profissionais da UBS – favoráveis 

População de risco – favorável 

Poder Público - indiferente 

Ações estratégicas Apresentação do plano ao poder público e comunidade 

Prazo 90 dias 

Responsáveis pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médico da equipe Vertentes II, enfermeira e ACS 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Fichas de cadastro previamente criadas sobre os participantes das reuniões, 
seus progressos e dificuldades anotados em caderno e transcritos para 
ambiente virtual. 



27 
 

 
 

 

 
 
 

Quadro 3 –  Operações sobre o nó crítico 2,   relacionado  ao problema  do uso 

descontrolado de benzodiazepínicos na  população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família Vertentes II, do município de Capela Nova, estado 

de Minas Gerais 

 

Nó crítico 2  
Uso abusivo de benzodiazepínicos  

 

Operação 

(operações)  

Operação Vida Saudável  

Projeto Projeto de modificação de hábitos de vida nocivos 

Resultados 

esperados 

Diminuição e desmame de psicofármacos na população, em especial idosos e 

jovens 

Produtos 

esperados 

Consultas médicas mensais com acompanhamento dos usuários pela equipe  

Recursos 

necessários 

Estrutural: Consultas especializadas com psicólogos e psiquiatras  

Cognitivo: capacitação dos profissionais, atualizações sobre o tema. 

Financeiro: Contratação de profissionais capacitados sobre o tema 

Político: participação social 

Recursos críticos Estrutural: Consultas com psicologos e psiquiatras 

Cognitivo: Capacitação dos profissionais sobre o tema 

Político:Envolvimento dos profissionais do NASF no projeto, falta de 
profissionais 

Financeiro: Liberação de verbas 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretaria de Saúde, prefeitura – desfavorável 

Usuários da UBS: favorável 

Professores e profissionais da UBS – favorável 

Secretaria de Saúde e Prefeitura – indiferentes 

Ações estratégicas Apresentaçao do projeto ao psicólogo e psiquiatra 

Prazo 90 dias 

Responsáveis pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médico da equipe Vertentes II, enfermeira e ACS 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Fichas de cadastro previamente criadas sobre os participantes das reuniões, 
seus progressos e dificuldades anotados em caderno e transcritos para 
ambiente virtual. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

As ações planejadas nesse trabalho têm grande impacto e aplicabilidade prática no 

trabalho da ESF e atuam sobre os principais problemas encontrados na cidade de 

Capela Nova.  

 

O alto índice de uso de benzodiazepínicos tem trazido efeitos colaterais que podem 

ser prevenidos com algumas ações básicas. Destacam-se a informação e 

modificação de hábitos de vida visando uso consciente desses medicamentos. 

Essas ações dependem da gestão municipal, de recursos e principalmente da 

atuação ativa da equipe.  

 

Espera-se com tais ações a redução do número de usuários de benzodiazepínicos 

na comunidade quando não se tem indicação médica clara, a fim de reduzir seus 

efeitos colaterais pelo uso crônico e melhorar a qualidade de vida de nossa 

população.  
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