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RESUMO 

 

 

INTRODUÇÃO:  A redução e controle do uso indiscriminado e inadequado de 

benzodiazepinas deve ser uma meta dentro do contexto da medicina integrativa. 

Muitas vezes, é usado cronicamente para tratamento de insônia e ansiedade, sem 

ao menos cogitar a priori terapias alternativas, como fitoterápicos ou mesmo 

psicoterapia.  A medicalização banalizada dos problemas acaba distanciando o 

indivíduo da verdadeira resolução integrada e biopsicossocial do seu sofrimento. Em 

Heliodora, cidade de aproximadamente 6 mil habitantes, o consumo dessa 

medicação excede a média nacional. É apresentado, ao longo do trabalho, um mapa 

contextual da cidade – aspectos gerais do município, da comunidade, do sistema 

municipal de saúde, da Unidade Básica de Saúde e da Equipe Amor à Vida, em seu 

dia a dia. O tema foi escolhido através de uma estimativa rápida de problemas 

julgando-os pela importância, urgência e capacidade de enfretamento. 

JUSTIFICATIVA: O uso inadequado de benzodiazepínicos pode trazer problemas ao 

indivíduo, como sedação intensa e, por consequência, quedas e fraturas, perdas 

cognitivas e dependência química. Os principais prejudicados com esses efeitos é a 

população idosa que, paradoxalmente, tem uma maior prevalência de uso. 

OBJETIVO: Apresentar um projeto de intervenção objetivando a redução e o 

controle de uso indiscriminado de benzodiazepinas pela população adscrita à Equipe 

de Saúde da Família “Amor à Vida” em Heliodora, Minas Gerais. METODOLOGIA: 

Para a elaboração do trabalho; aplicação da metodologia do Planejamento 

Estratégico Situacional. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: apresentação de mapa 

conceitual, baseado na literatura científica, abordando atenção primária à saúde, 

renovação de prescrição médica na atenção primária, grupos operativos em saúde 

mental e aspectos gerais sobre as benzodiazepinas, desde suas características 

farmacocinéticas até sua epidemiologia de uso. PLANO DE INTERVENÇÃO: aborda 

a descrição e a explicação do problema selecionado. Das 2287 pessoas adscritas à 

Equipe de Saúde da Família “Amor a Vida” 124 (5,9%) fazem uso crônico de 

benzodiazepínicos. Houve um predomínio de uso na população idosa e em 

mulheres, da qual a prevalência é de 11,9%, e de 7,9%, respectivamente; as 

benzodiazepinas mais utilizadas foram as de longa ação – em primeiro lugar o 

clonazepam, por 38,7% dos usuários, seguida do diazepam, por 22,5%. Sobre cada 

nó crítico é apresentado um plano de ações para um planejamento estruturado de 

ações. CONCLUSÃO: A análise da prevalência, assim como fatores relacionado ao 

uso de benzodiazepinas na população adscrita permite um melhor entendimento das 

situações vivenciadas e um melhor planejamento de ações estratégicas visando 

redução de danos e melhoria da qualidade de vida da população. 

 

Palavras-chave: Benzodiazepinas. Educação em Saúde. Saúde mental. Atenção 

Primária à Saúde.



  

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: The reduction and control of indiscriminate and inappropriate use 

of benzodiazepines should be a goal within the context of integrative medicine. It is 

often used chronically to treat insomnia and anxiety, without fist considering 

alternative therapies, such as herbal medicines or even psychotherapy. The 

widespread use of medications to solve problems ends the distance or individual 

from the true integrated and biopsychosocial resolution of their suffering. In 

Heliodora, a city of approximately six thousand inhabitants, the consumption of this 

medication exceeds the national average. It is described along the monograph, a 

contextual map of the city is presented - general aspects of the municipality, the 

community, the municipal health system, the Basic Health Unit and the Amor à Vida 

Team, in their daily lives. The theme was chosen through a quick estimate of 

problems judging them by their importance, urgency and coping agility of this 

problem. JUSTIFICATION: The inappropriate use of benzodiazepines can bring 

problems to the individual, such as intense sedation and, consequently, falls and 

fractures, cognitive losses and chemical dependence. The main affected by these 

effects is the elderly population, which has a higher prevalence of use. OBJECTIVE: 

To present a project to reduce and control the indiscriminate use of benzodiazepines 

by the population registered with the Family Health Team “Amor à Vida” in Heliodora, 

Minas Gerais. METHODOLOGY: For the elaboration of the project; application of the 

Situational Strategic Planning methodology. BIBLIOGRAPHIC REVIEW: presentation 

of a conceptual map, based on scientific literature, describing primary health care, 

renewal of medical prescription in primary care, operative groups in mental health 

and general aspects about benzodiazepines, from their pharmacokinetic 

characteristics to their epidemiology of use. INTERVENTION PLAN: Has the purpose 

of describing and explaining the selected problem. Of the 2287 people registered 

with the Family Health Team “Amor a Vida” 124 (5.9%) make chronic use of 

benzodiazepines. There was a predominance of use in the elderly population and in 

women, of which the prevalence is 11.9%, and 7.9%, respectively; the most 

frequently used benzodiazepines are long-acting ones - first clonazepam by 38.7% of 

users, followed by diazepam by 22.5%. An action plan for structured action planning 

is presented on each critical node. CONCLUSION: The analysis of prevalence, as 

well as factors related to the use of benzodiazepines in the registered population, 

allows a better understanding of the situations experienced and a better planning of 

strategic actions aimed at reducing damage and improving the quality of life of the 

population. 

 

 

Key-words: Benzodiazepines.  Health education. Primary Health Care. Mental 

health.
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1 INTRODUÇÃO 
  

Como introdução a esse Trabalho de Conclusão de Curso são apresentados 

aspectos gerais do município de Heliodora, para o qual um plano de ação sobre 

problema prioritário de saúde é apresentado, bem como aspectos da comunidade, o 

sistema municipal de saúde, a Unidade Básica de Saúde (UBS) “Amor à Vida” e sua 

equipe de Saúde da Família (eSF). É apresentada, também, uma estimativa rápida 

de problemas de saúde do território e da comunidade, dos quais se seleciona um 

problema prioritário para plano de intervenção. 

 

1.2  Aspectos gerais do município de Heliodora – Minas Gerais 

 

Heliodora é um município de 6.558 pessoas, população estimada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2019. Localizada no sul de Minas 

Gerais está distante 375 km da capital Belo Horizonte. Situa-se a 57 km da cidade 

referência em saúde, Pouso Alegre. Apresenta um território de 153.950 km² com 

73,3% do esgotamento sanitário adequado (IBGE, 2016). Os municípios com os 

quais mais se relaciona são Pouso Alegre, Lambari, Natércia, Careaçu, Poços de 

Caldas (BRASIL, 2020). 

O Consórcio vigente na cidade é o Consórcio Intermunicipal de Saúde dos 

Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí (CISAMESP). 

A cidade tem um baixo crescimento populacional devido a altas taxas de 

emigração, uma vez que não atende à demanda de educação e emprego exigida por 

uma parcela da população. Apresenta baixo índice de violência. A economia é 

basicamente agricultura (arroz e café) e algumas fábricas têxtis. O Produto Interno 

Bruto (PIB) per capita é aproximadamente de R$15.000,00, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) de 0,657 (BRASIL, 2020a).  

O cenário político é bem complicado com brigas e rivalidades.  

 

1.3  Aspectos da comunidade 

 

A área de abrangência da unidade é parte do perímetro urbano da cidade, 

fazendo parte dos bairros do Centro e Vista Verde. O bairro do Centro tem uma 
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condição socioeconômica mais favorável ao contrário da Vista Verde, que possui 

ainda algumas ruas sem calçamento e saneamento básico. As crianças e 

adolescentes devem ir ao centro para acesso às escolas, pois a comunidade não 

possui educação básica, fundamental ou média, fato que contribui para um aumento 

da evasão escolar nesse bairro. 

Grande parte da comunidade tem baixa escolaridade e baixo poder aquisitivo. 

Portanto são muito dependentes de sistema público de saúde. A falta de 

medicações na farmácia, baixo financiamento de exames complementares pelo 

município e a dificuldade de acesso à atenção secundária além de outros problemas 

acaba contribuindo para uma situação geral de saúde, na maioria das vezes, 

insatisfatória com baixo controle de doenças crônicas.  

 

1.4 O sistema municipal de saúde de Heliodora 

 

A cidade de Heliodora conta com três eSF, sendo duas para cidade e um 

atendendo a zona rural. A eSF “Amor a Vida”, que está sendo discutida no trabalho 

em questão, está situada dentro do perímetro urbano. 

Além disso, conta com uma unidade com as especialidades básicas (pediatra, 

obstetra, cardiologista) e uma unidade de pronto atendimento (UPA) para 

atendimento de urgências e emergências. Esta conta com especialista na área de 

ginecologia e obstetrícia, cardiologia, pediatria, dermatologia e clínica médica. Os 

demais atendimentos especializados de alta complexidade são referenciados para 

outros municípios, como Pouso Alegre e Varginha. 

Para situações de urgência o atendimento é feito 24h na UPA e casos que 

necessitem de atendimento de maior complexidade são referidos para Pouso Alegre. 

Todo caso em que haja necessidade de internação é também referido para outros 

hospitais da região, uma vez que na cidade não existe leitos de internação. 

Para um apoio no diagnóstico existe um laboratório particular, onde a prefeitura 

terceirizou o atendimento público, com 50% de contrapartida, o paciente arcando 

com a outra metade dos custos dos exames, quando precisam ser imediatos.  

A Assistência Farmacêutica do município disponibiliza algumas medicações 

básica padronizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
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O modelo de atenção é poliárquico, sendo coordenado pela Secretaria Municipal 

de Saúde do município. Inclusive a vigilância epidemiológica, que funciona na 

unidade básica de saúde.  

 

1.5  A Unidade Básica de Saúde “Amor à Vida”  

 

Foi inaugurada há cerca de 14 anos. Anteriormente funcionava em uma casa 

adaptada. No entanto, há cinco anos migrou para uma construção em que 

anteriormente funcionava um laboratório de fabricação de fitoterápicos e medicações 

homeopáticas. O projeto municipal de fabricação de medicamento, devido a 

impasses políticos, não prosperou, pelo que o local foi readaptado para abrigar uma 

unidade de saúde.  

Infelizmente o espaço físico é pequeno e não tem ventilação adequada. A sala 

médica não apresenta nenhuma janela para circulação do ar e a área da recepção é 

bem pequena, o que dificulta a acomodação dos pacientes quando a demanda é 

maior. Não apresenta área adequada para reuniões e grupos operativos. Apesar 

desses problemas, a unidade é relativamente bem equipada, não faltando insumos 

básicos. 

 

1.6 A Equipe de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde “Amor a Vida” 

 

A equipe de Saúde da Família “Amor a Vida” é composta por cinco agentes 

comunitários de saúde (ACS), um enfermeiro, uma técnica de enfermagem e uma 

médica. A equipe, tem uma convivência muito harmônica e o ambiente de trabalho, 

no geral, é bom.  

Sempre há um envolvimento em campanhas de promoção e prevenção de saúde, 

tanto as estipuladas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde, 

quanto as de própria iniciativa dos integrantes da equipe, como por exemplo, 

campanhas de arrecadação de agasalhos e alimentos para população mais carente.  

É a seguinte a constituição da eSF:  

 L, médica da família, 31 anos, casada na equipe há 1 ano e 4 meses, 

responsável pela saúde de 986 famílias. Formada em medicina pela 

Universidade Federal de São João del Rei e formada em Biomedicina pela 

Universidade do Sul de Minas.  
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 T, 20 anos, solteira, ACS da microárea I, que possui 208 famílias 

cadastradas. É o membro mais novo da equipe, iniciou há poucos meses. 

Possui ensino médio completo e trabalhava em um supermercado antes de 

entrar para equipe e pretende fazer zootecnia. 

 A, 21 anos, solteira, ACS da microárea II. Esta microárea possui um total de 

195 famílias cadastradas. A. tem ensino médio completo e está cursando o 

ensino superior em Administração na cidade de Pouso Alegre. Faz dois anos 

que está trabalhando como a equipe. 

 L tem 34 anos, é casada e tem uma filha. ACS, é responsável pela microárea 

III com um total de 161 famílias cadastradas. Mora em um sítio bem próximo à 

cidade, tem ensino médio completo e já é bem conhecida dos moradores da 

sua área, pois já está atuando ali há quase quatro anos. 

 AF, 42 anos, é o membro mais antigo da equipe. Como ACS está na equipe 

há 10 anos e é responsável pela microárea IV com 197 famílias. Adriana tem 

o ensino médio completo, é divorciada e tem uma filha de 17 anos.   

 K tem 21 anos, está na equipe há um ano e meio, atua como ACS da 

microárea V com um total de 225 famílias. É solteira, tem o ensino médio 

completo e está cursando no momento o quarto período de biomedicina em 

Pouso Alegre. É vegetariana há um ano, defensora do direito das mulheres e 

dos animais. 

 R, 30 anos, natural de Pouso Alegre, casado há quatro anos, mora desde 

então em Heliodora. O casal tem uma filha de dois anos e meio.  É o 

enfermeiro da equipe e está na unidade há três anos. Divide as horas de 

trabalho na unidade com plantões nas unidades de emergência da rodovia 

BR-381 

 M, 43 anos, técnica de enfermagem da unidade há quatro anos. É casada há 

13 anos e é mãe de três filhos com idades anos moram em um sítio próximo à 

cidade. Pretende em breve mudar para cidade, quando a construção de sua 

nova casa terminar.  

 

1.7 O funcionamento e o dia a dia da Unidade de Saúde da Equipe “Amor a Vida” 
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A unidade funciona das sete da manhã às onze e meia e de meio dia e meia 

às dezesseis. As ACS possuem uma escala de plantão para a o atendimento na 

recepção e as demais vão, na parte da manhã, fazer suas visitas domiciliares. O 

enfermeiro e técnica de enfermagem estão na maioria do tempo na unidade fazendo 

triagem, aferindo pressão arterial, glicemia capilar, fazendo medicações, curativos, 

além de cuidar do processo burocrático. Uma vez ao mês há um atendimento 

noturno e garante a possibilidade de alguns usuários que não conseguem ir em 

horário comercial passar em consulta médica. 

A maior parte das consultas médicas são previamente agendadas. Em média 

são 12 pacientes por período, sendo 10 agendamentos e duas por demanda 

espontânea. Devido a carga de receitas controladas, existe um dia na semana, às 

quartas, que é reservado para renovação de receita. Nas quintas pela manhã eu, 

como médica, juntamente com enfermeiro, técnica e agente de saúde responsável 

saímos para visitas domiciliares a paciente com dificuldade de locomoção. 

 

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

 
Comecei a observar os problemas do meu território assim que cheguei no meu 

município, elenquei alguns e levei em discussão para uma reunião com equipe. 

Nesta reunião os membros discursaram mais sobre cada problema e chegamos a 

um acordo de acordo com a urgência e nossa capacidade de agir sobre aqueles 

problemas e criamos o diagnóstico situacional. 

 A seguir estão elencados os problemas discutidos pela equipe: 
 

 Acesso difícil à atenção secundária, principalmente a especialidades mais 

complexas; 

 Falta de medicação de uso rotineiro 

 Dificuldade de acesso a exames de média e alta complexidade 

 Excesso no uso de benzodiazepinas 

 Maus hábitos alimentares (excesso de processados e industrializados)  

 Sedentarismo 

 Consumo abusivo de álcool 

 Falta de tratamento de esgoto 

 Incipiência de programa para lazer e bem-estar da terceira idade 
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1.9  Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de intervenção  

 
Analisando-se os problemas identificados e aplicando-se a cada um deles os 

critérios de importância, urgência e capacidade de enfrentamento pela equipe, por 

processo de seleção, conforme Quadro 1, determina-se o problema prioritário para 

um plano de intervenção. Para esse processo aplica-se a metodologia do 

Planejamento Estratégico Situacional (PES). 

 
Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 
diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Unidade Básica de Saúde 
“Amor à Vida”, município de Heliodora, estado de Minas Gerais 
Problemas Importância * Urgência 

** 

Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização 

**** 

Acesso difícil à atenção secundária Alta 5 Fora 8 

Falta de medicação de uso rotineiro Alta  4 Fora 6 

Dificuldade de acesso a exames de 

média e alta complexidade 

Media 4 Fora 7 

Excesso no uso de benzodiazepinas Alta 6 Parcial 1 

Maus hábitos alimentares Alta 6 Parcial 2 

Sedentarismo Alta 6 Parcial 3 

Consumo abusivo de álcool Alta 4 Parcial 4 

Falta de tratamento de esgoto  Alta 5 Fora 9 

Incipiência de programa para lazer e 

bem-estar da terceira idade  

Média 2 Parcial 5 

Fonte: Autoria própria. Baseado em FARIA: CAMPOS; SANTOS, 2018  
 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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2 JUSTIFICATIVA 
 
A prevalência de uso de benzodiazepínicos na população de Heliodora é alta. 

Isso pode representar um problema de saúde, uma vez que o uso inadequado dessa 

medicação pode trazer problemas ao indivíduo, como dependência química, 

sedação intensa e por consequência quedas e fraturas, principalmente em pacientes 

mais idosos (XING et al., 2014; WOOLCOTT et al., 2009). 

Estudos recentes têm associado o uso crônico desse medicamento com 

aumento do risco de desenvolver demências neurodegenerativas como Alzheimer e 

Parkinson (BARKER et. al., 2004). Portanto, o uso inadequado dos benzodiazepinas 

deve ser abordado. Desenvolver um plano de ação neste sentido é fundamental, 

uma vez que no consultório médico, na maioria das vezes, o tempo da consulta é 

limitado dificultando uma melhor abordagem do assunto.  

A prevalência do uso crônico de benzodiazepinas na cidade de Heliodora é 

maior que a registrada do Brasil e o principal motivo de uso relatado pelos pacientes 

são distúrbios de ansiedade e distúrbios relacionado ao sono. Nesse contexto, uma 

redução do uso dessa medicação seria útil na diminuição de morbidades 

relacionadas. 
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo geral 

 
Apresentar um projeto de intervenção objetivando a redução e o controle de 

uso indiscriminado de benzodiazepinas pela população da equipe de Saúde da 

Família “Amor à Vida”, localizada em Heliodora, Minas Gerais 

 

3.2 Objetivos específicos 

1. Apresentar uma revisão de literatura sobre atenção primária à saúde, renovação 

de prescrição médica na atenção primária, grupos operativos e benzodiazepinas, 

para melhor embasamento da estratégia de intervenção. 

2. Estimar a prevalência de uso de benzodiazepínico na população adscrita à 

equipe de Saúde da Família “Amor à Vida.” 

3. Propor ações para alternativas não farmacológicas, para melhora da qualidade 

de vida dos pacientes e da comunidade, como a práticas integrativas e 

complementares 

4. Propor ações para melhor atenção à saúde do usuário de benzodiazepinas e 

maior controle das prescrições  
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4 METODOLOGIA 
 
 

Para elaboração deste trabalho, foi utilizado o Planejamento Estratégico 

Situacional para estimativa rápida dos problemas observados e definição do 

problema prioritário, dos nós críticos e das ações (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 

2018). 

Para revisão bibliográfica, buscou-se na literatura científica, na área de saúde 

pública, em revistas indexadas na SciELO, PubMed e LILACS, publicações que 

tratassem dos temas: atenção primária à saúde, renovação de prescrição médica na 

atenção primária, grupos operativos em saúde mental, benzodiazepinas (mecanismo 

de ação das benzodiazepinas, fisiopatologia do transtorno do uso de 

benzodiazepinas, prevalência estimada de uso de benzodiazepinas, síndrome da 

retirada abrupta de benzodiazepinas). 

Foram consultadas as referências bibliográficas disponibilizadas para o Curso 

de Especialização Gestão do Cuidado em Saúde da Família – UFMG (Biblioteca 

Virtual em Saúde), documentos de órgãos públicos e os cadernos de atenção básica 

à saúde, do Ministério da Saúde. 

A partir de dados de controle da medicação de uso controlado, por usuários 

adscritos, feito por cada agente comunitário de saúde responsável, os dados foram 

obtidos e tabulados pelo programa Excel®. Esses foram analisados por meio do 

programa IBM® SPSS®, versão 1.0.0.1327. Após a condução de análises 

descritivas, o teste de Qui-quadrado de Pearson foi utilizado para análise da 

associação entre as variáveis de exposição (sexo, idade) a benzodiazepinas, pós 

execução de procedimentos não automáticos de seleção retroativa de variáveis, o 

modelo final foi composto por aquelas com valores de P<0,05. 

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).  

Para a definição das palavras-chave e keyboards utilizaram-se os Descritores 

em Ciências da Saúde (Descritores em Ciências da Saúde: DeCS, 2020).
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Atenção Primária à Saúde 
 

A atenção primária à saúde (APS) é parte fundamental e base do sistema de 

saúde brasileiro e se configura a porta de entrada preferencial dos usuários ao 

sistema.  Segundo o Ministério da Saúde, pode ser descrita como 

 

[...] um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 

abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 

diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. [...] 

Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem 

resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu 

território. É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. 

Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da 

coordenação do cuidado, do vínculo, da continuidade, da integralidade, da 

responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social 

(BRASIL, 2017b, on-line). 

 

A APS realiza ações gerenciais e sanitárias, dirigidas a uma população 

delimitada, com objetivo de resolver problemas de maior frequência e relevância, 

sempre reconhecendo a saúde como um direito individual, respeitando as premissas 

básicas do SUS; universalidade, a acessibilidade, continuidade, integralidade, 

responsabilização, humanização, vínculo, equidade, participação, resolubilidade e 

intersetorialidade (FARIA et al., 2019).  

A Unidade Básica de Saúde (UBS) e a Estratégia Saúde da Família (ESF) 

são protagonistas neste setor. Têm como responsabilidade principal acolher o 

indivíduo da melhor forma possível, de modo a respeitar a sua singularidade, 

complexidade e integralidade, assim como seus valores socioculturais. Realizam 

ações de promoção de saúde, preventivas, além de medidas que visem reduzir o 

sofrimento em situações pontuais (FARIA et al., 2019).  

Para que as ações competentes a esse sistema sejam efetivas, é 

fundamental que o território do qual cada unidade de saúde é responsável seja bem 

conhecido, desde suas características geográficas, sanitárias, educacionais, 

econômicas, bem como as características socioculturais enraizadas naquele espaço. 

O interessante também é a integralidade e intersetorialidade com algumas 
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instituições sociais existentes, de modo a estabelecer parcerias em prol de um bem 

comum (FARIA et al., 2019). 

A ESF teve início no final dos anos 80, em um processo experimental com 

uma pequena área de abrangência. Esse foi um marco importante no processo de 

descentralização do sistema de saúde, ainda, neste contexto, muito 

hospitalocêntrico. O programa ganhou força e tornou-se uma política oficial do 

Ministério da Saúde em 1991, com a criação do Programa de Agentes Comunitários 

de Saúde (PACS) em todo Brasil. No entanto, apenas em 1994 o Programa Saúde 

de Família (PSF), passou de fato a existir. Em 1996, na Norma Operacional Básica 

do SUS N° 1 (NOBS 96), foi enfatizado o caráter da atenção básica como eixo 

estrutural das ações em saúde em todo território. Atualmente, o PSF é definido como 

ESF, para a Atenção Básica à Saúde (ABS) qualificada e resolutiva, visto que o 

termo programa aponta para uma atividade com início, desenvolvimento e 

finalização (FARIA et al., 2019). 

Entre todas as competências da APS, um ponto importante a ser discutido, 

que converge com os interesses deste trabalho, são as situações “administrativas” 

no acolhimento das demandas do usuário, uma vez que não é incomum a demanda 

de renovação/transcrição de prescrições de medicamentos controlados feitas por 

outros profissionais, inclusive da rede privada. O objetivo é ter uma dispensação das 

medicações de forma gratuita através do SUS, ou tão somente por não estarem 

dispostos a dispender dinheiro para novas consultas com o profissional prescritor 

original, embora isso pareça ser de fácil resolução, pode, categoricamente, tornar-se 

um problema. As medicações, na maioria das vezes, são psicotrópicas, comumente 

antidepressivas, ansiolíticas, antipsicóticas e anticonvulsivantes. Repetidamente, 

pela alta demanda de consultas e tarefas diárias, a renovação dessas medicações 

acaba por ficar em segundo plano e feita sem critérios, de forma automática 

(BRASIL, 2013a; REIS et al., 2018).  

 

5.2 Renovação de prescrição médica na atenção primária 
  

 Na contextualização dos fatos, para melhor construção do raciocínio deste 

trabalho, é necessário discutir a prática de renovação das receitas de forma 

automática, sem, no entanto, a presença do paciente. Essa prática pode ser, sem 

dúvida, ser uma das causas de mau uso de medicações. Essa rotina dos serviços de 
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saúde, infelizmente, não é incomum pelo Brasil. Rotinas geralmente são pré-

estabelecidas e incorporadas à prática cotidiana da atenção primária. Discutir esse 

tema, pobremente contemplado pela literatura brasileira, é de fundamental 

importância, uma vez que essa prática pode ser potencialmente danosa aos 

usuários. Ao replicar prescrições anteriores, deve-se preocupar com os motivos 

fundamentais pelas quais as receitas necessitam, por legislação, serem renovadas: 

a verificação do uso correto, a necessidade do seguimento do uso, da verificação da 

eficácia terapêutica da medicação em questão, os efeitos colaterais, a interação 

medicamentosa, a polifarmácia, a ocorrência de dependência física ou química da 

medicação (REIS et al., 2018). 

 A comodidade do paciente e da equipe é, sem dúvidas, o motivo central 

dessa prática disseminada na atenção primária. Para que se evitasse uso 

inapropriado de medicações e suas consequências à saúde, a Organização Pan-

Americana de Saúde estabeleceu alguns critérios para o uso racional de 

medicamentos. Esses critérios passam pela avaliação clínica criteriosa do paciente. 

(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2016).  

A receita médica renovável é um conceito estabelecido pelo decreto lei nº 

128/2013, de 05/09/2013, em seu artigo 116. Segundo esse conceito, medicações 

destinadas ao tratamento de doenças de curso prolongado, em que não haja riscos 

potenciais a curto prazo ao paciente, podem ser adquiridos, por mais de uma vez, 

sem prescrição médica. Embora haja esse decreto, não existe legislação vigente no 

Brasil que regulamente, de fato, a renovação de receita ou defina quais 

medicamentos se enquadram nessa lista de renováveis (REIS et al., 2018). 

 
5.3 Grupos operativos 
 

Em 1940, Enrique Pichon-Rivière propôs uma teoria no qual ele descrevia os 

grupos operativos. Segundo esse autor a definição deste conceito consiste em “ [...] 

conjunto restrito de pessoas, ligadas entre si por constantes de tempo e espaço, 

articuladas por sua mútua representação interna, que se propõem, de forma explícita 

ou implícita, a uma tarefa que constitui a sua finalidade” (PICHON-RIVIÈRE, 1940, 

apud VINCHA; SANTO; CERVATO-MANCUSO, 2016 p.124).  

Portanto, um grupo, nada mais é do que a união de pessoas em torno de 

necessidades semelhantes (VINCHA; SANTO; CERVATO-MANCUSO, 2016). 
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A partir da década de 70, os grupos operativos ganharam uma força maior 

entre os profissionais de saúde, uma vez que ficou evidente seu grande potencial no 

sentido de resolução de dificuldades. Havia nesta estrutura a transformação de 

informações em atitudes, oferecendo ao indivíduo uma saúde mais reflexiva e 

integrativa, de modo a fazer com que esses tenham plena consciência do seu 

processo de saúde-doença. (VINCHA; SANTO; CERVATO-MANCUSO, 2016). 

A criação e manutenção de grupos operativos pode não ser uma tarefa 

simples. Não se pode negar que os componentes internos de cada grupo acabam 

por influenciar no processo. São esses componentes individuais, também 

conhecidos como verticalidade, que é a história de cada participante e o grupal, ou 

horizontalidade, que é como se dá a interação dos indivíduos presentes. Para 

melhor administração dessas variáveis surgiu o Esquema Conceitual Referencial e 

Operativo (ECRO). Baseia-se em um conjunto de conceitos, noções, regras e 

acordos que melhoraria a chances do grupo a atingir objetivo esperado. Neste 

processo ter boa comunicação é fundamental, uma vez que não é incomum grupos 

resistentes (MENEZES; AVELINO, 2016). 

Os grupos operativos podem ser aplicados com diversas facetas, promoção 

de saúde, prevenção de doenças, prevenção de agravos entre outros. Atualmente é 

um processo bem consolidado na atenção primária de saúde no Brasil. A 

problematização e discussão tem finalidade de gerar um processo de aprendizagem 

crescente, resultando em benefícios inúmeros como diminuição de consultas 

individuais, indivíduos mais inteirados do seu processo de saúde, envolvimento da 

equipe e otimização do trabalho (VINCHA, SANTO; CERVATO-MANCUSO, 2016). 

Um dos aspectos que completam a qualidade de saúde mental são a terapia 

não medicamentosa e as práticas integrativas e complementares. A partir de 2018 

as alternativas para essas práticas se ampliaram a mais de 20, assim relacionadas 

pelo Ministério da Saúde – “ayurveda, homeopatia, medicina tradicional chinesa, 

medicina antroposófica, plantas medicinais/fitoterapia, arteterapia, biodança, dança 

circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, 

reflexoterapia, reiki, shantala, terapia comunitária integrativa, termalismo 

social/crenoterapia e yoga”. Foram ampliadas em 2018 com “apiterapia, 

aromaterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, 

hipnoterapia, imposição de mãos, ozonioterapia, terapia de florais” (BRASIL, 

2018).  
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5.4 Benzodiazepinas 
 

As benzodiazepinas são psicofármacos classificados como hipnóticos, 

ansiolíticos, anticonvulsivantes e miorrelaxantes (FIRMINO et al., 2011) atualmente 

amplamente prescritas para tratamento de transtornos relacionados à ansiedade e 

insônia e encontram-se lista de medicações controladas devido ao seu potencial 

desvio ilícito do uso e dependência química (PARK et al., 2020). 

Segundo estudos estatísticos de consumo da droga, o Brasil está no topo do 

ranking dos países que mais consomem essa classe medicamentosa no mundo 

(BRASIL, 2013b). 

O uso indiscriminado dessas medicações pode trazer transtornos à saúde tal 

como é descrito pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

(DSM). Na última versão dessa publicação, essa entidade nosológica é prevista 

como transtorno por uso de sedativos, hipnóticos ou ansiolíticos com critérios a 

serem preenchidos e escalonado segundo o nível de gravidade em leve, moderado 

e grave (MANUAL, 2014). 

Essa classe medicamentosa foi um grande avanço no tratamento da 

ansiedade na década de 60. O primeiro fármaco dessa classe foi o clordiazepóxido, 

e a partir do seu lançamento a droga em pouco tempo tornou-se a mais usada para 

tratamento dos transtornos de ansiedade em todo mundo. Foi a uma época 

conhecida como “revolução das benzodiazepinas”. Desde então, a indústria 

farmacêutica lançou uma série de novos fármacos desta classe para abraçar o 

mercado tão lucrativo e promissor (DELUCIA; SCUDELLER, 2017). 

As benzodiazepinas são drogas com relativa segurança em casos de 

superdosagem e têm uma boa eficácia em tratamento de curta duração. Alguns 

fatores tornam esses medicamentos um grande problema de saúde pública no 

Brasil. As prescrições erradas, o aumento da dose pelo próprio paciente e a 

necessidade psicológica da droga, acabam gerando dependentes químicos da 

medicação, inclusive com síndrome de abstinência na retirada (FIORELLI; ASSINI, 

2017). 

Os fatores de risco associados ao transtorno do uso de benzodiazepinas 

incluem a maior duração do tratamento, doses altas da medicação, o menor nível de 

escolaridade, a maior gravidade da insônia, o uso concomitante de antidepressivos, 
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o uso de substâncias ilícitas, o diagnóstico de alguns transtornos psiquiátricos, como 

transtorno do pânico com agorafobia, e transtorno bipolar (PARK et al, 2020). 

Neste contexto também cabe discussão acerca da prescrição dessa 

medicação ser uma prática cronificada no serviço de saúde. Muitas vezes o médico 

se sente impotente diante de queixas de sintomas subjetivos dos pacientes, que 

acabam sendo peças fundamentas no início e perpetuação dos problemas 

relacionados ao uso de benzodiazepínico (BRASIL, 2013b). 

Uma grande parcela dos indivíduos inicia o uso através de receita médica 

com objetivo de tratar insônia/ansiedade ou outras queixas somáticas. Ocorre, 

geralmente, um aumento gradual das doses e na frequência da autoadministração, 

conforme o indivíduo desenvolve tolerância ou necessidade de doses mais 

elevadas. Os usuários irão perpetuar e justificar o uso baseado nos sintomas de 

base que o fez começar o uso da medicação, seja insônia, ansiedade ou outros 

menos comuns. Todavia, o comportamento envolvido na aquisição da receita torna-

se mais proeminente, podendo, muitas vezes, até consultar vários médicos e realizar 

estocagem da medicação (MANUAL, 2014).  

Estudo antigo sueco com 221 indivíduos entrevistados aproximadamente 40 

anos após hospitalização por dependência primária sedativo-hipnótica descobriu que 

metade desses pacientes continuaram o uso de forma abusiva no seguimento; 25% 

dos pacientes morreram de causas não naturais e 18% morreram de suicídio 

(ALLGULANDER et al.,1987).  

Em estudos longitudinais de pacientes que interromperam com sucesso o uso 

de benzodiazepinas, após uso prolongado, foi observado que depois de três anos 

73% continuaram em abstinência (RICKELS et al, 1991). 

Em outro estudo, depois de 10 anos 59% dos pacientes continuaram em 

abstinência (DE GIER et al., 2011). 

Poucos estudos, sobretudo com limitação de metodologias, de fato avaliaram 

as consequências médicas do distúrbio do uso de benzodiazepinas. Um estudo com 

384 pessoas observou uma mortalidade aumentada em usuários crônicos de 

benzodiazepinas, na população geral. Neste estudo há uma limitação metodológica 

importante, pois ele não compara pessoas com comorbidades semelhantes, não 

usuárias da medicação, para descartar um possível viés do aumento da mortalidade 

associada comorbidade de base e não ao uso de medicação propriamente dita, 

conforme citado pelo PubMed (PIESIUR-STREHLOW; STREHLOW; POSER, 1986). 
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Inúmeros estudos demonstram possíveis efeitos colaterais do uso crônico de 

benzodiazepínicos: risco aumentado de queda em idosos (WOOLCOTT et al., 2009), 

aumento de fraturas (XING et al., 2014), disfunção cognitiva (BARKER et al., 2004), 

morte quando há superdosagem associada a opioide (PARK et al., 2015; SUN et al., 

2017). 

O uso indevido dos benzodiazepinas levanta uma discussão sobre o 

fenômeno da medicalização, que pode ser entendido como a ampliação da 

influência médica em diferentes esferas do cotidiano das pessoas através da oferta 

de diagnóstico e tratamento de problemas que anteriormente não eram da 

competência médica. Observa-se também o fortalecimento da crença de que todos 

os problemas tem origem biológica e podem ser tratados com administração correta 

de medicamentos. (CAMPOS, 2007) 

 

Quadro 2: Característica farmacológica e terapêutica dos diferentes princípios ativos 

das benzodiazepinas 

Nome do 

fármaco 

Meia-

vida (h) 

Faixa 

terapêutica 

(mg) 

Dose 

usual 

Observações 

Diazepam 30-100 2.5-30 10 mg Perfil ansiolítico/insônia terminal. Em caso 

de prescrição intramuscular, a absorção é 

lenta e variável. 

Clordiazepóxido. 30-100 5-75 25 mg Perfil ansiolítico/insônia terminal. 

Lorazepam 6-20 0.5-6 2 mg 2 mg Perfil intermediário. Útil em pacientes com 

graus leves de insuficiência hepática (por 

ser eliminado por via renal).  

Clonazepam 30-100 0.5-8 2 mg Perfil intermediário. Por vezes utilizado no 

tratamento da epilepsia. 

Bromazepam 8-19 1.5-20 3 mg Perfil indutor do sono. 

Alprazolam 6-20 0.5-2,0 0.5-2 

mg 

Perfil indutor do sono. Útil em transtornos 

ansiosos, principalmente no transtorno do 

pânico. 

Midazolam 1-5 7.5-30 mg 15 mg Perfil indutor do sono. Baixo 

desenvolvimento de tolerância. Prescrição 

intramuscular útil em agitação 

Fonte:Brasil, 2013b 

 

5.4.1 Mecanismo de ação das benzodiazepinas 
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Seu mecanismo de ação consiste na ligação aos receptores do ácido gama-

aminobutírico do tipo A (GABA-A). Este é responsável por grande parte da 

neurotransmissão inibitória no sistema nervoso central e é um alvo também de 

substância como álcool, barbitúricos, relaxantes musculares entre outros 

medicamentos com ação sedativa. Esses receptores são canais de cloreto 

dependente de ligantes, ou seja, quando o ácido gama-butírico (GABA) liga a esses 

receptores, aumenta a corrente de cloreto. Portanto, os benzodiazepinas, aumentam 

o efeito inibitório do GABA, garantindo um efeito ansiolítico, hipnótico, 

anticonvulsivante e relaxante. Pelas características farmacocinéticas são 

classificados em agentes de curta ação (15 a 30 min), intermediária (30 a 60min) e 

de ação prolongada (60 min ou mais). Esses atributos são determinados pela meia 

vida da substância, pela sua lipofilicidade e sua taxa de absorção (PARK et al., 

2020). 

 

5.4.2 Fisiopatologia do transtorno dependência física no uso de benzodiazepinas 

 

O mecanismo molecular relacionado com a dependência física ao 

benzodiazepínico não é completamente esclarecido. No entanto sabe-se que há um 

aumento nos níveis de dopamina no sistema mesolímbico, o sistema de recompensa 

do cérebro. Esse aumento se deve ao fato de que a interação das benzodiazepinas 

acaba por inibir a liberação do ácido gama aminobutírico (GABA) pelos neurônios da 

dopamina e isso reduz o efeito inibitório que o GABA exerceria sobre esses 

neurônios, resultando em níveis mais elevados de dopamina. Esse processo é 

conhecido como desinibição. Há uma expressão aumentada dos receptores 

glutaminérgicos excitatórios na retirada dos benzodiazepinas após a exposição 

crônica, o que poderia explicar os sintomas adjacentes a interrupção do uso. Esses 

sintomas fazem parte da denominada síndrome da retirada do uso de 

benzodiazepinas. Ao que parece, substância com maior lipofilicidade e com uma 

meia vida menor tem maior potencial de causar dependência. Um estudo americano 

com prontuários médicos elenca funitrazepam, seguido do diazepam, alprazolan e 

clonazepam, como os mais potenciais causadores de dependência (PRADEL et al., 

2010). 
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5.4.3 Prevalência estimada de uso de benzodiazepinas 

 

Nos Estados Unidos da Amérca (EUA) estima-se uma prevalência de uso 

dessa medicação em aproximadamente 1% (HUANG et al., 2006). 

No entanto, destaca-se também a falta de precisão dos estudos envolvidos 

nessa temática (PARK et al., 2020).  

Existem estudos americanos que também descartam uma maior prevalência 

em populações de risco, por exemplo, em usuários de drogas ilícitas (PARK et al, 

2020). No Brasil estima-se que 1,6% da população adulta seja usuária crônica de 

benzodiazepinas (FIRMINO et al., 2011).  

O DSM-5 descreve prevalências do transtorno relacionado ao uso de 

sedativo/hipnótico/ansiolítico. No entanto, ressalva que os números são tirados da 

versão anterior do manual, o DSM-4. Estima-se uma prevalência em 12 meses do 

transtorno por uso de sedativos, hipnóticos ou ansiolíticos sejam de 0,3% na faixa 

etária dos 12 aos 17 anos e de 0,2% entre adultos a partir dos 18 anos. Segundo a 

mesma fonte há uma ligeira maior prevalência entre homens adultos (0,3%) do que 

entre mulheres adultas, mas dos 12 aos 17 anos, a taxa de meninas (0,4%) 

ultrapassa a taxa de meninos (0,2%). Há dados que indicam também que a 

prevalência de 12 meses do transtorno diminui com a idade e é mais alta dos 18 aos 

29 anos (0,5%) e mais baixa entre indivíduos a partir dos 65 anos (0,04%). Vale 

lembrar que a prevalência de uso é diferente de prevalência de transtorno de uso. 

Pacientes com transtorno de uso devem preencher os critérios segundo esse 

mesmo manual por um período de 12 meses (MANUAL, 2014). 

 

5.4.4 Síndrome da retirada abrupta de benzodiazepinas 

 

 A descontinuação abrupta do uso das diazepinas após o uso regular 

geralmente leva alguns sintomas orgânicos com gravidade dependente de alguns 

fatores relacionado ao uso, assim como características individuais do usuário. 

Podemos destacar, tempo de uso, dosagem, uso concomitante de algumas outras 

substâncias como álcool e antidepressivos, características farmacocinéticas e 

farmacodinâmicas relacionadas à medicação em uso. Os sintomas aparecem em 

média dois dias após a interrupção e podem durar por até duas semanas (PARK et 

al., 2020).  
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Manifestações leves duram dois ou três dias e incluem ansiedade e insônia. 

As manifestações moderadas podem duram dois a 14 dias. Incluem irritabilidade, 

ansiedade, ataques de pânico, tremor, diaforese, dificuldade de concentração, perda 

de peso, palpitações, dores de cabeça e dores musculares. As mais graves, também 

de duração entre dois a 14 dias, incluem psicose e convulsões (PARK et. al., 2020). 

Pouco se sabe sobre a história natural do transtorno relacionado ao uso de 

benzodiazepinas, acredita-se que a forma mais grave seja um distúrbio crônico 

redicivante semelhante ao transtorno causado pelo uso de outras substâncias 

(PARK et al., 2020) 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  

 

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

indiscriminado de benzodiazepinas em Heliodora, Minas Gerais”, onde se registra 

uma alta taxa de uso dessa classe medicamentosa.  

De acordo com o Planejamento Estratégico Situacional (PES), as causas 

prováveis desse problema envolvem diversos fatores, entre eles prescrição 

automática de medicação, falta de informação do usuário em relação a medicação, 

falta de agilidade dos médicos de lidar com queixas, muitas vezes subjetivas do 

paciente, levando a prescrição inadequada de psicotrópicos.  

Os nós críticos consistem em criar um sistema de prescrição e renovação 

mais inteligente, visando melhor controle das prescrições, informar a população 

através de consultas e grupos operativos sobre as características, indicações e 

consequência do uso crônico, indiscriminado de benzodiazepinas. 

Os quadros seguintes mostram o desenho das operações – para cada causa 

selecionada como “nós crítico”, as operações, projeto, os resultados e produtos 

esperados, os recursos necessários para a concretização das operações 

(estruturais, cognitivos, financeiros e políticos). Aplica-se a metodologia do 

Planejamento Estratégico Simplificado (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado  
  

A percepção do excesso do consumo de psicotrópicos como benzodiazepinas 

é unanimidade entre os profissionais de saúde que atuam ou atuaram na unidade de 

saúde da cidade de Heliodora. Houve inclusive trabalhos desenvolvidos 

anteriormente a minha chegada à cidade com finalidade de redução do consumo 

dessas medicações.  

A cidade tem população e território restritos em tamanho e índice de 

desenvolvimento humano considerado abaixo da média nacional. Não diferente de 

outras cidades de pequeno porte no Brasil, as possibilidades de atividades e 

ocupações são restritas, dificultando interações sociais e favorecendo distúrbios 

relacionados a sofrimento mental, principalmente população na idosa. Uma das 

consequências seria o aumento de uso de medicações para uma teórica redução da 

sintomatologia de depressão/ansiedade/insônia. Vale lembrar que nem sempre os 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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colegas médicos indicam corretamente a medicação, causando uma iatrogenia ao 

paciente e, ao sistema de saúde, um aumento do uso indiscriminado de 

psicotrópicos. 

A população adscrita à eSF “Amor à vida” perfazem o total de 2287 pessoas. 

Deste número total 1101 (48,1%) são do sexo masculino e 1186 (51,9%) do sexo 

feminino. Em relação a idade crianças e adolescente com idade entre 0 e 19 anos 

totalizam 572 pessoas (25%), adultos com idade entre 20 e 59 anos somam 1206 

(52,7%) e idosos com idade acima de 60 anos são no total de 509 (22,3%).  

Segundo os dados obtidos 124 pessoas fazem uso crônico de 

benzodiazepinas e estão listadas e estratificadas conforme sexo e idade na Tabela 

1. 

 
Tabela 1 - Distribuição da frequência de uso de benzodiazepinas segundo sexo e 
idade, no território adscrito à Equipe de Saúde da Família “Amor à Vida”, em 
Heliodora -Minas Gerais, 2019 

 Uso (%) Não uso (%) Valor de P 

Total 124 (5,4%) 2163 (94,6%) - 

Sexo    

Feminino 91 (7,6%) 1095 (97,6%) 

<0,001 
Masculino 33 (2,9%) 1068 (90,8%) 

Idade    

Criança/adolescente (1 a 19 anos) 0 572 (100%) 

<0,001 
Adulto (20 a 59 anos) 63 (5,2%) 1143(94,8%) 

Idoso (igual ou maior que 60 anos) 61 (11,9%) 448 (88,1%)  

Fonte: Dados locais  

  

Conforme observado na Tabela 1 o uso de benzodiazepinas é 

significativamente predominante em mulheres e idosos. A mais utilizada pelos 

usuários é o clonazepam de 2mg, seguida de diazepam de 10 mg. Juntas 

representam 61,2% de todos outros tipos utilizados. Na Tabela 2, a seguir, cada tipo 

de benzodiazepinas está classificada conforme a frequência de uso pelos os 

usuários. 
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Tabela 2 - Distribuição da frequência de uso de benzodiazepinas segundo o 

princípio ativo da medicação no território adscrito à Equipe de Saúde da Família 

“Amor à Vida”, em Heliodora - Minas Gerais, 2019 

 Frequência  Porcentagem 

Total 124 100% 

Alprazolam 0,5mg 7 5,6% 

Alprazolam 1mg 5 4% 

Alprazolam 2mg 2 1,6% 

Associação (dois ou mais BDZ) 5 4% 

Bromazepam 3mg 12 9,6% 

Bromazepam 6mg 3 2,4% 

Clonazepam 0,25mg 1 0,8% 

Clonazepam 0,5mg 4 3.2% 

Clonazepam 2mg 48 38,7% 

Clonazepam gotas 4 3,2% 

Clobazam 10mg 2 1,6% 

Diazepam 10mg 28 22,5% 

Diazepam 5mg 1 0,8% 

Flunitrazepam 1mg 1 0,8% 

Lorazepam 2mg 1 0,8% 

Fonte: Dados locais 

 

Em relação ao tempo de uso os usuários foram estratificados segundo 

registro da unidade. A maioria que faz uso crônico de benzodiazepinas está entre 2 

e 6 anos de uso. A Tabela 3, a seguir, mostra a distribuição dos pacientes conforme 

o tempo de uso. 
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Tabela 3 - Distribuição de uso de benzodiazepinas segundo o tempo de uso no 

território adscrito à Equipe de Saúde da Família “Amor à Vida”, em   Heliodora -

Minas Gerais, 2019 

Tempo em anos de uso Frequência (n)  Porcentagem 

Total 124 100% 

Menos de 1 ano 2 1,6% 

1 ano 14 11,2% 

2 anos 28 22,5% 

3 anos 13 10,4% 

4 anos 13 10,4% 

5 anos 24 19,3% 

6 anos 18 14,5% 

7 anos 5 4% 

8 anos 2 1,6% 

11 anos 1 0,8% 

13 anos 4 3,2% 

 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
  

Há um uso além do esperado de benzodiazepinas pela população de adscrita 

na eSF “Amor à Vida”, em comparação com a população geral. Quando comparada 

ao uso em idosos há uma prevalência menor em relação aos estudos realizados 

com a mesma população. No entanto, ainda é uma alta prevalência, uma vez que é 

uma prescrição desencorajada nessa população. 

São vários os fatores envolvidos na gênese dessas problemática. Podemos 

especular alguns e fazer as mudanças necessárias e viáveis dentro da nossa 

realidade. Primeiro problema, e o mais difícil de atacar é a prescrição inadvertida. 

Muitas vezes o médico tem dificuldade de lidar com queixas subjetivas dos pacientes 

e acabam prescrevendo psicotrópicos como alternativa mais fácil.  

Outro problema também é a falta de informação fornecida ao paciente acerca 

da medicação: a forma de usar, a duração do tratamento, os efeitos colaterais, entre 

outros detalhes. 

Por fim, tem-se implantado na eSF “Amor à Vida” o sistema de renovação 

automática de medicações controladas. A receita é fornecida facilmente, embora 

sem melhor compreensão do médico e do paciente sobre o contexto de uso da 

medicação, se ainda está indicada, se uso está sendo correto, se há dependência e 

ou transtorno relacionado ao uso.  
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Na literatura científica, a discussão em torno do uso crônico de 

benzodiazepinas vem se intensificando na última década. Conforme apresentado, a 

prevalência de uso de benzodiazepinas na população adscrita na eSF “Amor à Vida” 

é de 5,4%. Poucos estudos no Brasil tratam da prevalência de uso; no entanto, 

estima-se que seja próximo de 1,6% (FIRMINO et al.,2011). A títulos de 

comparação, nos EUA estima-se uma prevalência de uso dessa medicação em 

aproximadamente 1%. Portanto, há uma prevalência maior de uso entre a população 

heliodorense adscrita na eSF “Amor à Vida” (HUANG et al., 2006). 

Em um estudo feito da prevalência de uso entre as capitais brasileiras 

(AZEVEDO; ARAUJO; FERREIRA, 2016) houve resultado relativamente 

heterogêneo, variando de 0,24 dose definida por mil habitantes por dia (DHD) em 

Manaus e 7,29 DHD em Belo Horizonte. No entanto, existe uma dificuldade de 

comparação, uma vez que a metodologia foi diferente. Este estudo também chama 

atenção para um possível aumento na taxa de consumo a capitais brasileiras que 

passaram de um consumo de 2,63 DHD, em 2010, para 3,66 em 2011, chegando a 

4,53 em 2012, endossando uma tendência de aumento do consumo nos últimos 

anos.  

Heliodora é uma cidade mineira de pequeno porte, pouco mais de 6 mil 

habitantes e uma densidade demográfica de 39,7 habitantes por km². Na tentativa 

de discutir mais sobre essa alta prevalência de uso na cidade, acho interessante 

trazer a discussão do artigo citado anteriormente de Azevedo; Araújo; Ferreira 

(2016), ele compara as capitais brasileira e o consumo de benzodiazepinas, associa 

cidades com maior densidade demográfica e ao aumento do consumo. Segundo 

esse autor a hipótese é que os fatores relacionados a alta densidade demográfica 

como, trânsito caótico, sensação de insegurança, ambiente competitivo, apelo 

consumista e baixa coesão social estariam diretamente relacionados a taxas mais 

altas de consumo de benzodiazepinas. No entanto, Heliodora está na contramão 

dessas características, fato que faz pensar se existe fatores associados mais forte 

que apenas a vida caótica dos grandes centros urbanos.  

Uma outra variável que Azevedo; Araújo; Ferreira (2016) analisa é a alta 

prevalência de uso é a associação positiva entre um menor IDH. Neste caso, a 

hipótese pode ser extrapolada para Heliodora, uma vez que é uma cidade possui um 

IDH entre 0,6 e 0,7, e é, portanto, considerada um índice de desenvolvimento médio 

segundo as faixas de desenvolvimento humano. 
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 Quando observamos apenas a população idosa, a prevalência estimada de 

uso crônico de benzodiazepinas é de 11,9%, portanto estatisticamente significante 

em relação a população adulta. Em um estudo transversal feito a partir de 

questionário com idosos, observou-se uma prevalência de uso 18,3% entre os 

participantes (ALVIM, 2017). Outro estudo feito também através de questionário na 

cidade em Bambuí-MG observou uma prevalência de 21,7% entre idosos 

(ALVARENGA et al., 2008). Embora haja, na literatura, uma prevalência de uso 

maior em idosos, existe uma dificuldade de comparação devido às divergências de 

metodologia. 

 Independente da prevalência de uso entre idosos ser menor na população 

analisada, ainda há a necessidade de discussão do assunto, uma vez que a 

medicação está listada como medicação potencialmente inapropriada para idosos 

segundo critérios de Beer. Essas medicações aumentariam o risco de 

comprometimento cognitivo, delírio, quedas, fraturas e acidente em veículos 

motorizados. A sensibilidade às benzodiazepinas e sua meia vida aumentam 

consideravelmente com a idade e, apesar dos esforços das sociedades de geriatrias 

de vários países, o uso de benzodiazepinas entre os idosos continua elevado 

(AMERICAN GERIATRICS SOCIETY, 2019). 

A prevalência de uso no sexo feminino é bem discutida na literatura, uma vez 

que a maioria dos estudos observa essa mesma característica. Uma das hipóteses é 

que as mulheres vivem mais que os homens e, por consequência, sofrem mais com 

os efeitos psicológicos do envelhecimento e problemas de saúde relacionados. Além 

disso observa-se um maior contato das mulheres aos serviços de saúde, uma maior 

facilidade de expressão dos sentimentos em consulta médica e maior aceitação dos 

psicofármacos, as benzodiazepinas (ALVARENGA et al., 2008). 

Estendendo a discussão para os demais achados das estatísticas realizadas 

para descrição do problema, a maioria dos usuários da unidade faz uso entre 2 e 6 

anos, que configura pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria, uso crônico. Segundo 

as diretrizes dessa mesma sociedade, os usuários crônicos fazem uso geralmente 

entre 2 a 8 anos. O princípio ativo da benzodiazepinas mais usado foi o clonazepam 

com 38,7% dos pacientes, seguida de diazepam com 22,5%. As duas possuem uma 

ação prolongada e se acumulam quando tomados repetidamente. Seus efeitos 

indesejáveis podem se manifestar após vários dias ou semanas (PALHARES et. al., 

2013). 
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6.3 Seleção dos nós críticos 
 

Os nós críticos são problemas intermediários que, se resolvidos, eliminam ou 

minimizam o problema principal. Dentro do espaço de governabilidade dos 

multifatores envolvidos na gênese do uso indiscriminado de benzodiazepinas, os 

seguintes os nós críticos são propostos:  

1- Falta de maior informação da comunidade sobre medicamentos 

controlados, com maior acolhimento à demanda dos usuários. 

2- Insuficiente atenção à saúde do usuário de benzodiazepinas, com 

insatisfatório controle das prescrições.  

3- Falta de alternativas não farmacológicas para melhora da qualidade de 

vida dos pacientes e da comunidade, como práticas integrativas e 

complementares  

 

Grupos operativos seriam uma boa opção para gerar uma informação de 

qualidade ao paciente e em contrapartida compreender melhor a demanda individual 

e coletiva em relação a medicação. Organizar uma forma de melhor controle das 

prescrições automáticas, de modo a agendar consultas com maior periodicidade, 

visando um uso mais racional da medicação assim como apresentar opções de 

práticas não farmacológica e integrativa aos pacientes (BRASIL, 2018). 

 

6.4 Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, resultados e 

produtos esperados, recursos necessários e críticos e viabilidade e gestão 

 

Os passos, sexto a décimo, são apresentados nos quadros 3 a 5. 
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Quadro 3 - Desenho das operações e viabilidade e gestão sobre o nó crítico 1 

relacionado ao problema “Uso indiscriminado de benzodiazepínico na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família “Amor à vida”, do município de 

Heliodora, estado de Minas Gerais” 

Nó crítico 1 Falta de maior informação da comunidade sobre medicamentos 

controlados, com maior acolhimento à demanda dos usuários  

6º passo: operação   Realizar grupos operativos com objetivo de educar, acolher e informar. 

6º passo: projeto “Informar para entender, entender para melhorar” 

6º passo: resultados 

esperados 

Redução em 40% uso de benzodiazepinas, mirando aqueles pacientes sem 

indicação clínica da medicação. 

6º passo: produtos 

esperados 

Indivíduos mais conscientes, comprometidos e responsáveis no seu 
processo de saúde e doença 

Maior nível de conhecimento dos usuários sobre a medicação e suas 
indicações 

Uso de novas terapêuticas para tratamento de distúrbios do sono 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: Informações sobre o tema, assim como estratégias de 

comunicação 

Financeiro: Aquisição de panfletos e recursos audiovisuais 

Político: Articulação com meios de divulgação local com rádio e igreja, 

assim como trabalho porta a porta as ACS para uma maior adesão da 

população 

7º passo: viabilidade 

do plano - recursos 

críticos  

Político: Abertura de espaço nas rádios  

Político: Viável em todos aspectos. 

Financeiro:  Viável em todos aspectos. 

8º passo: controle 

dos recursos críticos 

- ações estratégicas 

Responsáveis: Toda equipe amor à vida, secretaria de saúde do município 

Motivação: Favorável 

Ações de estímulos: Em termos cognitivos processo de informação é de 

responsabilidade do médico e ele deve treinar a equipe, financeiro 

subsidiados pela secretaria de saúde e políticos e de responsabilidade da 

equipe 

(Continua ...) 
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Quadro 3 - Desenho das operações e viabilidade e gestão sobre o nó crítico 1 
relacionado ao problema “Uso indiscriminado de benzodiazepínico na população sob 
responsabilidade da Equipe de Saúde da Família “Amor à vida”, do município de 
Heliodora, estado de Minas Gerais” (continuação) 

 

9º passo; 

acompanhamento do 

plano - responsáveis 

e prazos 

Elaboração de material educativo como panfleto, recurso áudio visual entre 

outros. A responsabilidade é da médica com ajuda da equipe. Prazo 1 mês 

Divulgação em meios de comunicação locais. Responsabilidade de toda 

equipe, em especial agentes comunitárias de saúde. Prazo 1 mês e meio 

Grupos operativos propriamente dito - Toda equipe, em especial, médica, 

enfermeiro e psicóloga. Prazo: dois meses  

10º passo: gestão do 

plano: 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Nível de consumo de benzodiazepinas na população adscrita e 
identificação da população alvo: aos três meses  

Campanha educativa com panfleto educativo distribuído junto com a receita 
renovada; aos quatr0 meses: atingindo 100% dos usuários crônicos  

Capacitação dos ACS para melhorar a informação ao paciente quanto a 
medicação usada 

Planejamento dos grupos operativos, em seus conteúdos, duração, 

profissionais envolvidos 
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Quadro 4 - Desenho das operações e viabilidade e gestão sobre o nó crítico 2 

relacionado ao problema “Uso indiscriminado de benzodiazepínico na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família “Amor à Vida”, do município 

Heliodora, estado de Minas Gerais” 

Nó crítico 2 Insuficiente atenção à saúde do usuário de benzodiazepinas, com 

insatisfatório controle das prescrições  

6º passo: operação 

(operações)  

Fazer procedimento operacional para melhorar condução das receitas de 

uso controlado 

6º passo: projeto  “Prescrever e renovar com responsabilidade” 

6º passo: resultados 

esperados 

Melhores informações para o paciente em relação as indicações, 

motivações, tempo de uso. 

Orientação individual por meio de consultas mais periódicas sobre os 

riscos e indicações da medicação  

Fornecimento de alternativas, assim como formas de desmame da 

medicação 

6º passo: produtos 

esperados 

 Prontuários mais organizados, menor uso sem indicação formal de 

benzodiazepinas. 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: Banco de informações e recursos de comunicação para maior 

adesão das propostas pelos pacientes.   

Financeiro: não é necessário 

Político: não é necessário 

7º passo: viabilidade 

do plano - recursos 

críticos  

 

Cognitivo: viável em todos aspectos.  

Político: não se aplica 

Financeiro: não se aplica 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - 
ações estratégicas 

Toda equipe será responsável por essa mudança. 

A motivação é favorável 

Ações de estímulos- Recurso cognitivo é controlada pela médica, no 
entanto com ajuda da equipe para agendamento de consultas regulares e 
orientação de uso junto a residência com agentes comunitários. 

9º passo; 
acompanhamento do 
plano - responsáveis e 
prazos 

Organizar nova forma de renovação receita controladas, responsabilidade 
de toda equipe 

Fazer consultas regulares para mitigação de caso do transtorno de uso e 
intervir da melhor forma possível com informação e estratégias. 

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

 Controle das prescrições através de um sistema Excel, agendar consulta 
a cada três renovações automáticas. (regra municipal exige renovação 
mensal de todos as medicações controladas, por esse motivo é 
impossível agendar consulta a todos paciente em todas renovações) 

Treinar a equipe de ACS para orientar pacientes a necessidade de um 
maior controle de uso dessas medicações visando uma maior aceitação 
do controle mais rígido pelos pacientes 
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Quadro 5 - Desenho das operações e viabilidade e gestão sobre o nó crítico 3 

relacionado ao problema “Uso indiscriminado de benzodiazepínico na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família “Amor à vida”, do município de 

Heliodora, estado de Minas Gerais”   

Nó crítico 3 Falta de alternativas não farmacológicas para melhora da 

qualidade de vida dos pacientes e da comunidade, como práticas 

integrativas e complementares  

6º passo: operação 

(operações)  

Realizar de grupos operativos e informações direcionada e 

individualizada durante a consultas médicas. 

Identificar oportunidades de atividades físicas e práticas 

integrativas e complementares 

6º passo: projeto “Estilo de vida” 

6º passo: resultados 

esperados 

Conscientização dos pacientes em relação as opções de 

tratamento não farmacológica e integrativo fazendo-os perceber a 

saúde como algo mais abrangente. 

6º passo: produtos esperados  Indivíduos mais conscientes, comprometidos e responsáveis no 

seu processo de saúde e doença 

Uso de novas terapêuticas para tratamento de distúrbios do sono 

e transtorno de ansiedade, como terapia cognitivo 

comportamental, meditação, acupuntura entre outras 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: informações sobre o tema, assim como estratégias de 

comunicação 

Financeiro: não é necessário 

Político: não é necessário 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Político: não é necessário  

Político: viável em todos aspectos. 

Financeiro:  viável em todos aspectos. 

8º passo: controle dos 

recursos críticos - ações 

estratégicas 

Responsáveis: Toda equipe amor à vida, secretaria de saúde do 

município 

Motivação: Favorável 

Ações de estímulos: Em termos cognitivos processo de 

informação é de responsabilidade do médico e ele deve treinar a 

equipe 

(continua ...) 
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Quadro 5 - Desenho das operações e viabilidade e gestão sobre o nó crítico 3 

relacionado ao problema “Uso indiscriminado de benzodiazepínico na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família “Amor à vida”, do município de 

Heliodora, estado de Minas Gerais” (continuação) 

 
 

9º passo; acompanhamento do 

plano - responsáveis e prazos 

-Elaboração de material educativo como panfleto, recurso 

audiovisual entre outros. A responsabilidade é da médica com 

ajuda da equipe. Prazo um mês 

-Divulgação em meios de comunicação locais. Responsabilidade 

de toda equipe, em especial agentes comunitárias de saúde. 

Prazo 1 mês e meio 

-Grupos operativos propriamente dito- Toda equipe, em especial, 

médica, enfermeiro e psicóloga. Prazo dois meses  

10º passo: gestão do plano: 

monitoramento e avaliação 

das ações 

Contato com profissionais disponíveis (educador físico, 

fisioterapeuta, assistente social, psicólogos) para elaboração de 

estratégias não farmacológicas que melhorem a qualidade de vida 

dos pacientes: oito meses 

Contato com administrador público para possibilidade de contratar 

novos profissionais como acupunturista para melhora das práticas 

integrativas aos 2 meses 

Elaborar um programa fixo atividades e outras práticas para todo 

município; um ano. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Através do diagnóstico realizado no município de Heliodora, problemas com uma 
gradual prioridade e diferentes capacidades de enfrentamento foram elencados. 
Destes, foi priorizado o uso indiscriminado de benzodiazepinas pela população 
adscrita. Através de uma descrição do problema, sustentada por uma revisão 
bibliográfica foi determinada a importância de uma intervenção nesse sentido. A falta 
de uma observação integral do paciente, dispensando a visão do indivíduo com um 
ser biopsicossocial, acaba trazendo a prática de uma medicina engessada e 
medicalizada. Abrir o leque de opções e oferecer de uma prática integral de saúde 
deveria, conceitualmente, ser uma prioridade na atenção primária, no entanto na 
prática não é o que de fato acontece. 

Através de um Planejamento Estratégico Situacional foi obtido uma visão 

mais ampla e organizada para que os objetivos, previamente estipulados, pudessem 

ser atingidos. Para tanto, foram apresentados os problemas intermediários, nós 

críticos com um projeto específico para cada um desses.   

 Por ser um tema relevante e pobremente aventado, espera-se que a 

discussão aqui apresentada possa, de alguma forma, ter contribuído para enriquecer 

o assunto. A atenção primária, com todas as suas nuances, carece de um 

planejamento para enfrentamento dos problemas inerente ao sistema. Almeja-se que 

esse trabalho seja um exemplo para os profissionais do setor, e através de um bom 

planejamento, tenha uma maior chance de resolução das problemáticas enfrentadas 

no dia a dia. 
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