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RESUMO  
 
 

Sabe-se hoje que o uso abusivo de benzodiazepínicos é um problema de saúde 
pública de grande prevalência em todo o país. Tal prática tem sido adotada de forma 
desordenada, sem a observação de critérios pré-estabelecidos para o correto uso 
dos psicotrópicos. Dentre as principais indicações, destaca-se a indução do sono 
como principal responsável pelo incremento das estatísticas relacionadas ao uso 
dos psicofármacos.Tais medicamentos são preconizados exclusivamente para 
tratamentos de desordens relacionadas à saúde mental, tais como ansiedade e 
depressão. Médicos da estratégia de saúde da família adotam a prescrição 
indiscriminada de psicotrópicos por desconhecerem ou ignorarem os malefícios a 
longo prazo de tais medicamentos. Destacam-se os inúmeros efeitos colaterais e o 
desenvolvimento de tolerância e dependência. O objetivo do presente trabalho é  
desenvolver um projeto de intervenção através da adoção de medidas coletivas, 
atividades em grupo e consultas multidisciplinares, visando reduzir o número de 
usuários e limitar novas prescrições de piscotrópicos, abrangendo exclusivamente 
os pacientes que possuem indicação estrita ao seu uso.  
 
 

Palavras-chave: Benzodiazepínicos. Psicotrópicos. Insônia 
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ABSTRACT 

 

Nowadays it is a well-known fact that the abuse of benzodiazepines is a public health 
issue of high prevalence across the whole country. This practice has been adopted 
disorderly, with complete disregard to pre-established criteria for the adequate use of 
this type of medication. Among the main uses, the induction of sleep is responsible 
for the most part of the increase in the statistics related to the use of these drugs. 
The benzodiazepines are recommended exclusively for treating mental health 
disorders, such as anxiety and depression. In reality, what is observed is the use for 
improving personal well-being, mainly in the incorrect treatment for insomnia. 
Physicians in the family health strategy prescribe these psychotropic medications 
indiscriminately, mainly because they fail to observe the negative consequences of 
their long-term use. In this regard, the countless adverse effects and the 
development of drug tolerance or dependence stand out. The goal of this paper is to 
develop an intervention project based on collective measures, group activities and 
multidisciplinary consults, in order to reduce the number of users and limit new 
prescriptions of psychotropic medications, allowed solely for those patients with strict 
indications to use them. 
. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Felixlândia ocupa posição nobre no estado de Minas Gerais, estando na área 

central de Minas. Diante da proximidade com o rio São Francisco e seus afluentes, 

encontrou na atividade agropastoril e escoamento de riquezas do ciclo do ouro base 

para o povoamento da região. 

A população é composta por 14.121 habitantes, distribuídos em uma área de 

1.554,60 Km2. Felixlândia pertente à microrregião de Curvelo e fica distante da 

capital 189 Km (censo IBGE 2010). A cidade encontra na pesca e nos atrativos 

naturais, como no caso da represa de Três Marias, Distrito de São José do Buriti, 

Praia do Paraíso, que oferecem os principais atrativos turísticos e a sua economia é 

baseada na pecuária, plantação de eucalipto, pesca e agricultura.  

O sistema de saúde do Município de Felixlândia está sendo reorganizado pelo 

novo prefeito e mostra perspectivas de melhoria. Dentre as alterações recentes, 

destacam-se: equipes de saúde da família (ESF) completas; contratação de 

especialistas para compor o corpo clínico, dentre eles cirurgião geral, ginecologista e 

pediatra; funcionamento em horário integral do hospital; disponibilização de novos 

veículos para realização de visitas domiciliares.  

À atenção primária conta com quatro unidades básicas de saúde, sendo um 

localizado em zona rural e os outros três distribuídos no município. O PSF localizado 

na zona rural atende a comunidade de São José do Buriti. Ao todo são cinco equipes 

de saúde. A unidade de Saúde Carlos Gualberto da Fonseca, localiza-se no centro 

da cidade, abrigando atualmente duas equipes, Vida e Esperança. As consultas 

especializadas, realização de exames e procedimentos de alto custo são 

encaminhados à Curvelo, e em casos mais específicos, a Sete Lagoas, via 

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio das Velhas (CISMEV). 

 A área de atuação da equipe de saúde Vida engloba diversas comunidades 

localizadas no entorno do centro da cidade. Ao todo, são 1.614 usuários distribuídos 

nas comunidades Imbiriçu, Carros, Marmelada, Barreirinho, Buritizinho, Riachão, 

Poções, Jacaré, São Geraldo do Salto, Saco Fechado, Bolina, Piancó, Mucambinho, 

Vargem Grande, Brejinho e Limeira.  
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Em sua maioria, os usuários possuem pequenos terrenos onde priorizam 

atividades para o consumo próprio ou destinadas ao comércio local, como a 

produção de queijo e derivados, plantio de hortas, pesca. As habitações são 

bastante precárias, tendo em vista a baixa condição socioeconômica dos habitantes. 

As comunidades, por sua vez, não possuem estrutura satisfatória para atender as 

demandas básicas das famílias, como escolas, postos de saúde bem localizados, o 

que contribui para o alto índice de analfabetismo encontrado. Grande tradição são as 

festas religiosas e festas locais.   

A estrutura física do hospital é excelente, mas ainda faltam recursos para 

equipar adequadamente e dar suporte ao trabalho da equipe de saúde. Exames 

laboratoriais básicos são realizados no hospital, mas ainda carece de expansão do 

serviço para abranger as mais diversas patologias.   

A cidade conta com uma farmácia popular. A demanda por medicamentos de 

uso regular é grande, mas não há reclamações de falta de medicamentos básicos, 

tais como anti-hipertensivos, hipoglicemiantes orais e antibióticos.  

Quanto à equipe Vida, é formada por um médico, um enfermeiro, um técnico 

de enfermagem e onze Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Os profissionais 

encontram-se listados abaixo por: 

 Responsável técnica,é uma enfemeira, com experiência na área, 

principalmente em atendimentos de urgência. Trabalhou durante quatorze 

anos no Hospital de Felixlândia. Proativa, busca soluções mais rápidas às  

diversas situações que, infelizmente, ainda demandam grande espera no 

SUS. Na unidade, assume também as atividades administrativas que 

envolvem secretaria de saúde (encaminhamentos, exames de alto custo), 

realiza exames preventivos no período da tarde, visitas domiciliares para 

troca de curativos em dias específicos e acolhimento inicial dos pacientes.  

 Técnica de enfermagem: Responsável pela aferição dos dados vitais e 

medidas antropométricas e auxílio na troca de curativos durante as visitas 

domiciliares.   

 Médico: profissional recém-formado, com um ano de experiência em 

Estratégia de Saúde de Familia, em Belo Horizonte. Atualmente está 
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desenvolvendo suas atividades no Município de Felixlândia pelo Programa 

de Valorização dos Profissionais da Atenção Básica (PROVAB).   

 Agentes comunitários de saúde: Profissionais que realizam cadastramento 

das famílias, organizam as demandas e fazem controle de agravos.  

 

O atendimento da equipe Vida baseia-se na demanda programada, em virtude 

da distância entre as comunidades e a unidade. Os atendimentos são realizados em 

período integral, salvo os dias em que há realização de visitas domiciliares.  

 Tendo em vista a predominância de pessoas idosas na unidade, as principais 

demandas referentes à saúde correspondem às doenças crônicas, tais como 

hipertensão arterial, diabetes mellitus, distúrbios do metabolismo de lipoproteínas.  

 Ressalta-se também, que há maior prevalência do uso indiscriminado de 

psicotrópicos, como forma de indução do sono, e como tentativa de amenizar o 

sofrimento psíquico, gerado por condições intrínsecas à vida, em zona rural, 

caracterizada por monotonia da vida no campo, ausência de perspectiva de 

ascensão econômica e social, dentre outros fatores. 
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2 JUSTIFICATIVA  

 

Este trabalho tem como justificativa a redução do uso abusivo de 

medicamentos psicotrópicos e em especial o benzodiazepínico, por tratar-se de 

um medicamento controlado e  que tem deixado muitos usuários dependentes, 

devido ao uso prologando e sem nenhum controle. 

Sabe-se que não existe ainda uma política voltada para a conscientização 

acerca dos malefícios da medicação, da não proposição de alternativas capazes de 

substituir os efeitos provocados pelos benzodiazepínicos, dentre outros fatores.  

Durante o desenvolvimento de nosso trabalho, detectou-se que muitos 

pacientes residentes na área de abrangência da equipe que utilizam o medicamento, 

desconhecem os malefícios da medicação para o organismo, principalmente a 

dependência. 

O presente trabalho visa elaborar estratégias com finalidade de reduzir a 

quantidade de pacientes dependentes dos benzodiazepínicos como indutor do sono.  
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3 OBJETIVOS  

 

3.1. Geral 

 

 Elaborar proposta de intervenção através de ações educativas, visando a 

suspensão gradativa dos benzodiazepínicos dos pacientes que utilizam a droga 

como indutor do sono 

 

3.2. Especifícos 

• Preparar a equipe e a população sobre os malefícios provocados pelo uso 

indiscriminadodos benzodiazepínicos a longo prazo. 

• Promover ações educativas que visam a promoção da saúde como tentativa 

de limitar a demanda dos usuários pelos benzodiazepínicos. 
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4 METODOLOGIA  

 

O trabalho constitui-se de uma proposta de intervenção, desenvolvida em 

duas etapas. Inicialmente, foi feita uma revisão bibliográfica para embasamento 

teórico e a formulação de estratégias para combater o uso indiscriminado de 

benzodiazepínicos a serem aplicadas após coleta de dados através do diagnóstico 

situacional, indispensável ao estabelecimento de demandas e suas prioridades. 

O levantamento bibliográfico foi realizado a partir do banco de dados do IBGE, 

base de dados do município, plataformas PubMed, LILACS e Nescon, utilizando-se 

os seguintes descritores: Psicotrópicos, Saúde Mental, educação para a saúde e 

insônia.  

A proposta de intervenção foi construída após levantamento das prioridades, 

utilizando-se os dados do diagnóstico situacional do município de Felixlândia-MG, 

feito pelo autor como referência. Dentre os problemas destacam-se: Distância do 

Programa de Saúde da Familia (PSF) das comunidades rurais; Baixa adesão ao 

tratamento; Moradias com precárias condições de habitação; Uso abusivo de 

benzodiazepínicos; Etilismo e tabagismo; Fragilidade do sistema de saúde do 

município. 

A principal ideia é envolver toda a equipe de saúde da família e especialistas 

em saúde mental para que a proposta tenha êxito, através das ações educativas 

como medidas práticas e eficazes a serem implantadas no grupo selecionado. 

A Proposta de Intervenção compõe-se de 10 passos: 

 

1º passo: identificação dos problemas; 

2º passo: Priorização dos problemas; 

3º passo: Descrição do problema priorizado; 

4º passo: Explicação do problema; 

5º passo: Seleção dos “nós” críticos; 

6º passo: Desenho das operações;  

7º passo: Identificação dos Recursos; 

8º passo: Análise da viabilidade do plano; 

9º passo: Elaboração do plano operativo; 
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10º passo: Gestão do plano. 

 

Após a discussão com a equipe da unidade onde atuo como médico, todos 

serão envolvidos durante o processo para que possamos acompanhar a proposta de 

intervenção capaz de ser colocada em prática. 
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5 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

No que concerne ao tema abordado, é um dos principais problemas 

enfrentados na unidade de saúde que tem chamado nossa atenção, o qual está 

relacionado ao uso abusivo de benzodiazepínicos, e a seguir passamos a descrever 

as ideias de autores que tratam desse conteúdo. 

 

5.1. Psicofármacos 

 

A classe dos psicofármacos compreende medicamentos que obrigatoriamente 

atuam no sistema nervoso central (SNC). São divididos didaticamente em quatro 

categorias, a saber: antidepressivos, antipsicóticos, estabilizadores do humor e 

ansiolíticos. Tal divisão não representa  fidedignamente a realidade, uma vez que 

medicamentos de uma classe podem também apresentar efeitos secundários em 

outra, por exemplo, o uso de antidepressivos no tratamento da ansiedade. Outro 

importante exemplo, tema do trabalho em questão, são os benzodiazepínicos 

(BZDs), classificados como ansiolíticos, mas amplamente utilizados como tratamento 

coadjuvante da depressão. 

 O tratamento de transtornos psiquiátricos visa controlar o quadro agudo e 

evitar recorrência dos sintomas. Dessa forma, os psicofármacos são medicamentos, 

no geral, utilizados por períodos prolongados e que por esse motivo exigem 

indicação restrita e individual acerca do tipo de medicação, posologia e duração. “A 

indicação do tratamento com fármacos baseia-se no diagnóstico correto e na 

identificação dos sintomas-alvo”...“A maioria dos transtornos psiquiátricos são 

crônicos e recorrentes. Muitos deles exigem tratamento por longo prazo” (BAES; 

JURUENA, 2017: p. 35).  

 

5.2. Benzodiazepínicos: princípios fundamentais e indicações 

 

 Os benzodiazepínicos são medicamentos usualmente indicados no 

tratamento da ansiedade generalizada. Seu mecanismo de ação baseia-se na 

estimulação de receptores GABA, principal neurotransmissor inibitório do Sistema 
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Nervoso Central, o que leva a uma diminuição da excitabilidade neuronal. São 

também utilizados como coadjuvante no tratamento de transtorno do pânico, fobia 

social, dependência ao álcool e estados depressivos leves, em virtude do seu efeito 

sedativo (Korpi, Uusi-Oukari, 2010). 

 Abaixo, uma ilustração representativa do sítio de ação dos 

benzodiazepínicos. 

 

 

 

Fiorelli e Assini (2017:p.41) afirmam que, 

 

“o tratamento farmacológico da ansiedade é realizado 
primariamente com antidepressivos, restando aos 
benzodiazepínicos principalmente o protagonismo no 
tratamento da insônia”  

 

Além disso, os autores enfatizam que o medicamento, representa a subversão 

da prescrição dos BZDs, inicialmente formulados visando tratamento de distúrbios 

psiquiátricos (FIORELLI; ASSINI, 2017). Tendo em vista sua propriedade sedativa, 

tem sido prescrito erroneamente e em larga escala no tratamento exclusivo da 

insônia, fato que justifica a grande prevalência do uso abusivo de benzodiazepínicos, 

principalmente em pessoas idosas.  
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A insônia deve ser abordada de forma global, devendo-se inicialmente afastar 

outras doenças crônicas associadas (insônia secundária) e o tratamento deve 

englobar terapia cognitiva-comportamental. 

O quadro abaixo lista os principais benzodiazepínicos existentes no mercado. 

Dentre as opções listadas abaixo, o clonazepam e o diazepam figuram entre os 

principais medicamentos comercializados no Brasil.  

 

Quadro 1: Principais benzodiazepínicos e suas características 

 

 Fonte: Sociedade brasileira de sono – 1° congresso brasileiro de insônia, 2003 

 

5.3.  Análise do perfil dos usuários de BZDs e dados estatísticos 

 

A prescrição de benzodiazepínico (BZDs) iniciou-se no ano de 1960, através 

da descoberta do clordizepóxido, primeiro BZDs lançado no mercado. Desde então, 

o uso indiscriminado vem crescendo e hoje assume cenário de destaque na saúde 

mundial. 

[…] sua crescente utilização na atualidade pode ser 
caracterizada pela medicalização da sociedade, dos 
conflitos familiares, das pressões da indústria 
farmacêutica e ao envelhecimento da população, assim, 
os BZDs encaixam-se como solução mágica para 
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algumas condições que afligem a sociedade moderna, 
como a ansiedade, o estresse, a pressão no ambiente de 
trabalho e as dificuldades enfrentadas no dia a dia 
(SILVA et al., 2015: p. 1394). 
 

 A literatura é divergente ao tratar dos dados estatísticos referente ao uso de 

benzodiazepínicos. Estima-se que cerca de 2% da população adulta no Brasil faça 

uso dessa medicação. Tendo como exemplo, o diazepam, o Brasil ocupa a quinta 

posição do mundo em sua importação.   

 

O perfil de uso dos benzodiazepínicos já foi avaliado em 
diferentes países e perfis populacionais. No Brasil, 
estima-se que quase 2% da população adulta seja 
usuária crônica de benzodiazepínicos (FIORELLI; 
ASSINI, 2017: p. 41).  

 

Para Silva et al (2015), em Minas Gerais os números também são altos e 

preocupantes. Segundo o estudo realizado pelo Sindicato dos Farmacêuticos de 

Minas Gerais (SINFARMIG), mais de 15 milhões de comprimidos de 

benzodiazepínicos foram distribuídos pelo SUS em apenas 10 cidades mineiras em 

2012.  

No município em que o estudo foi realizado, os dados foram coletados pela 

secretaria municipal de saúde, apontando que houve umcrescimento de 37%,  

número de medicamentos dispensados entre 2005 a 2010, sendo que os 

psicotrópicos correspondem a 13,4% de todos os medicamentos fornecidos à 

população (SILVA et al., 2015). 

O uso dos benzodiazepínicos é mais prevalente pelos clientes do sexo 

feminino e pessoas idosas, atinge, principalmente, as pessoas com baixo nível de 

escolaridade, condições socioeconômicas precárias e moradores de zona rural. 

 

5.4. Efeitos colaterais associados ao uso dos BZDs 

 

 Assim como todo medicamento, os BZDs não estão isentos de efeitos 

colaterais. Em virtude do uso desordenado e irregular, as taxas de ocorrência de 

efeitos adversos são ainda mais significativas na classe estudada.  
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Os principais efeitos colaterais estão relacionados ao uso indiscriminado da 

medicação e entre eles destacam-se: 

 Comprometimento da memória, levando à amnésia anterógrada; 

 Quedas; 

 Desenvolvimento de tolerância; 

 Dependência; 

 Insônia rebote; 

 Depressão respiratória; 

 Diminuição da atenção e concentração; 

 Efeito de sedação residual durante o dia; 

 
 Os efeitos colaterais devem ser observados principalmente pelas pessoas 

idosas que fazem uso dos benzodiazepínicos, tendo em vista aos prejuízos que os 

mesmos causam a sua saúde. Nesse sentido, Fiorelli e Assini (2017: p. 41) destacam que,   

 
O uso de benzodiazepínicos em idosos, embora 
frequente, está relacionado a fraturas, prejuízos 
cognitivos e dependência. A despeito desses desfechos e 
das recomendações das diretrizes que sugerem que 
benzodiazepínicos sejam utilizados por curtos espaços de 
tempo, muitos médicos não veem o uso desses fármacos 
como um problema de saúde pública16 e consideram 
esses medicamentos soluções mais eficazes do que 
medidas não farmacológicas. 

 
 As informações sobre essa droga têm sido a cada dia peocupação para os 
profissionais de saúde que observam que não há controle do medicamento. 
 

 

5.5.  Benzodizepínicos: uso, abuso, tolerância, dependência e abstinência. 

 
   A partir da citação abaixo, depreende-se que os principais motivos para 

ocorrência de efeitos colaterais estão relacionados ao uso abusivo da medicação. É 

frequente a demanda por renovação de receitas de psicotrópicos nas ESF’s, muitas 

vezes realizada irregularmente pelos próprios agentes de saúde, sem consulta 

formal.  

Assim, destaca-se que, 
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[...] capacidade de gerar tolerância e dependência 
pode ser perpetuada por fatores como: prescrição 
errônea e continuada pelo médico, aumento da dose 
pelo próprio paciente, e a necessidade psicológica 
da droga. Além disso, após a interrupção do uso 
prolongado do benzodiazepínico, muitos pacientes 
sofrerão com a síndrome de abstinência. Nesse 
contexto, cerca de 50% dos pacientes em uso por 
mais de 12 meses apresentam sinais de abstinência 
ao término do tratamento, tais como: tremores, 
sudorese, palpitações, letargia, náuseas, insônia, 
irritabilidade, dificuldade de concentração, 
inquietação e agitação (FIORELLI; ASSINI, 2017: p. 
41).  

Dessa forma, o uso continuado acontece muitas vezes em virtude da falta de 

orientação médica sobre os cuidados necessários durante o tratamento. Ocorre 

também, o feedback positivo entre os usuários e a população geral, estimulando 

novas prescrições baseadas na satisfação pessoal após introdução da medicação.  

Nesse sentido, Amaral e Machado  (2012) destacam que os usuários 

nomalmente  procuram o médico com o intuito de obter o medicamento específico e 

não para ser avaliado, e ainda,  o mais sério é que essa indicação  muitas vezes é 

obtida por  meio de vizinhos e amigos. Sabe-se que esses usuários utilizam várias 

estratégias e artifícios para obtenção do medicamento, como por exemplo, diversas 

queixas somáticas e vagas, supervalorização dos sintomas, insistência que nenhum 

outro medicamento irá funcionar e até mesmo ameaças veladas. 

 Destaca-se que a automedicação e a falta de acompanhamento médico 

programado são os principais responsáveis para o desenvolvimento do abuso e, 

consequentemente, dependência. Essa última torna-se problema de difícil resolução 

nas ESF’s, em virtude da resistência manifestada pelos usuários, bem como dos 

sintomas relacionados à abstinência. Em muitos casos, o médico opta por sequer 

tentar suspender a droga, tendo em vista as dificuldades apresentadas.  

Os sintomas de abstinência são, em sua maioria, consequência da retirada 

brusca e sem orientação médica. O desmame deve ser realizado juntamente com 

acompanhamento psicológico e desenvolvimento de outras estratégias para suprir 

os benefícios da medicação.  

 Ressalta-se que a dependência está também relacionada a aspectos 

intrínsecos da farmacologia dos medicamentos. 
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O fenômeno de dependência aos benzodiazepínicos 
está relacionado com a farmacocinética, como a alta 
lipossolubilidade e capacidade de se distribuir pelo 
tecido cerebral, a meia-vida biológica e os seus 
efeitos cumulativos (AMARAL; MACHADO, 2012, p. 
9). 
 

Os mesmos autores acrescentam uma questão muito séria que tem relaçao 

com a tolerância medicamentosa, destacando que essa tolerancia é,  

 
[...] a primeira manifestação do uso crônico e a 
síndrome de abstinência são fenômenos 
resultantes de adaptações fisiológicas reversíveis, 
que ocorrem como uma consequência natural da 
exposição a um fármaco e que não implicam em 
dependência. Já o termo dependência, atualmente tem 
sido definido como uma síndrome comportamental, 
caracterizada pela perda de controle (compulsão) sobre 
o consumo do fármaco (fissura) mesmo com intensos 

prejuízos individuais e sociais (AMARAL ; MACHADO, 
2012 : p.17) 
  

 

 Os autores acima relatam que o fenômeno da dependência dos pacientes 

pelos benzodiazepínicos pode provocar sequelas que deixa o individuo incapaz para 

exercer suas atividades cotidianas e, em muitos casos, requer tratamento 

especializado e acompanhamento a longo prazo. 

 

5.6. Educação em saúde e a contribuição das ações educativas. 

 

 Para que a proposta de intervenção seja realizada com sucesso, é necessário 

comprometimento e capacitação de toda a equipe de saúde. Essa constitui uma das 

principais características da atenção primária do SUS, cujo objetivo é a criação de 

equipes multiprofissionais capazes de interagir e modificar populações adscritas em 

uma determinada área geográfica.  

 Dessa forma, a partir do diagnóstico situacional de cada microrregião, torna-

se possível atuar de forma direcionada, através de proposta visando a resolução dos 

diversos problemas, categorizados em prioridades. Para isso, torna-se indispensável 

o trabalho em equipe, realizado de forma organizada, devendo-se sempre ser 
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realizada auto-reflexão acerca dos métodos utilizados para se atingir os objetivos 

propostos. Concluí-se que a saúde deve estar em constante evolução e não 

baseada em paradigmas. 

Fernandes (2009), corroborando a ideia acima, afirma que um diagnóstico 

comunitário bem elaborado respalda os profissionais de saúde que compõem as 

equipes proporcionando maior aproximação com os usuários e possibilitando um 

trabalho sistematizado e contínuo. 

A educação em saúde propõe exatamente essa constante interação entre 

membros da equipe de saúde e destes com os usuários, para que o saber seja 

construído de forma integrada e progressiva.  

Para Meyer et al. (2006:p.1318), a educação em saúde é entendida 

[...] como uma instância importante de construção e veiculação de 
conhecimentos e práticas relacionados aos modos como cada cultura 
concebe o viver de forma saudável e o processo saúde/doença quanto 
como uma instância de produção de sujeitos e identidades sociais. 

 

 As autoras Stefanelli e Carvalho (2005) ressaltam a importância do diálogo e 

da comunicação que o profissional deve estabalecer com a comunidade para 

efetivar a educação em saúde, visando ajudar o outro a ampliar sua capacidade para 

enfrentar a realidade em que vive e descobrir soluções práticas para resolver seus 

problemas e conflitos. 

 
Junqueira e Santos (2005.p, 69), destacam que a  

 

[...] educação em saúde é a estratégia adotada pelo 
SUS para a promoção da saúde na comunidade à qual 
contribui estrategicamente para a identificação e 
planejamento das ações no nível primário de atenção à 
saúde e incentiva a procura de soluções coletivas dos 
problemas, promovendo debates, tomadas de decisões 
e práticas de saúde com a comunidade. 

 
Menezes e Avelino (2016:p.125) falam que  

[...] grupos operativos vêm sendo utilizados em diversas 
áreas da saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), 
principalmente na Atenção Primária. Esses podem ser 
aplicados para promoção da saúde, prevenção de 
doenças e prestação de cuidados específicos, como a 
Estratégia Saúde da Família (ESF). Podem também 
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promover programas educativos que possibilitem uma 
melhoria da qualidade de vida e saúde das pessoas... 

 
Destacam ainda, como benefício, uma maior otimização do trabalho, com a 

diminuição das consultas individuais e hospitalizações, participação ativa do 

indivíduo no processo educativo e constante interação da equipe de profissionais 

com o paciente (MENEZES; AVELINO, 2016). 

No trabalho em questão, nota-se extrema importância do tema educação em 

saúde para a eficácia da proposta, uma vez que todos da equipe de saúde possuem 

papéis fundamentais no processo, sendo os agentes comunitários de saúde 

indispensáveis ao desenvolvimento dessa prática. Alia-se a esse fato, a dificuldade 

intrínseca do tema em questão, já que envolve quebra de paradigmas bem 

fundamentados em toda sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

 

 

 

6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO   

 

 Essa proposta refere-se ao desenvolvimento de atividades voltadas para 

ações educativas a serem desenvolvidas nas ESF’s, visando combater o uso 

abusivo dos benzodiazepínicos. Registram-se nesta proposta uma descrição, 

explicação e seleção de seus “nós críticos”, de acordo com a metodologia do 

Planejamento Estratégico Simplificado (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

Para desenvolver a proposta foram utilizados os passos, descritos pelos 

menos autores acima.  

 

6.1. Primeiro passo: Definição dos problemas 

 

 Após análise do diagnóstico situacional referente à zona rural do município de 

Felixlândia-MG, foi possível detectar diversos problemas no âmbito da saúde.  

 Do ponto de vista estrutural, o distanciamento das comunidades rurais ao PSF 

tem sido um problema, ou seja, isso acaba influenciando na baixa adesão ao 

tratamento, em virtude do não seguimento às consultas de retorno. Não há linhas de 

transporte suficientes destinadas ao deslocamento dos usuários à unidade de saúde. 

Por outro lado, a falta de recursos nas unidades de saúde e a precariedade das 

instalações físicas vêm sendo amplamente combatidas pela nova gestão do 

munícipio, a qual assume uma posição secundária no cenário atual.  

 Quanto aos aspectos médicos, pode-se ressalar os aspectos intrínsecos à 

vida na zona rural, que desencadeiam vícios, tais como etilismo crônico, tabagismo e 

uso abusivo de fármacos psicotrópicos. Logo a seguir estão relacionados os 

problemas detectados: 

 Distanciamento das comunidades à unidade; 

 Falta de recursos nas unidades de saúde; 

 Condições precárias de habitação; 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%252520Max%252520Andr%2525C3%2525A9%252520dos/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%252520Max%252520Andr%2525C3%2525A9%252520dos/1010
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 Baixa adesão aos tratamentos propostos; 

 Etilismo; 

 Tabagismo; 

 Uso abusivo de benzodiazepínicos; 

6.2 Segundo passo: Priorização dos problemas. 

 

O quadro abaixo mostra os problemas identificados como prioritarios durante o 

levantamento de dados do diagnóstico situacional, no muniicipio de Felixlandia-MG. 

 

Quadro 2 Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico da 
comunidade adstrita à equipe de Saúde Vida, Unidade Básica de Saúde Carlos Gualberto 
da Fonseca, município de Felixlândia, estado de Minas Gerais, 2017 

Problemas Importância Urgência* Enfrentamento** Priorização 

Distância do PSF 
às comunidades 

Alta 30 Parcial - 

Baixa adesão ao 
tratamento 

Alta 30 Parcial - 

Transporte 

 
Média 15 Parcial - 

Moradias com p r e 
c á r i a s condições 

Alta 20 Fora - 

Benzodiazepínicos Média 25 Total + 

Etilismo 

 
Média 20 Parcial - 

Fragilidade das 
unidades de saúde 

Baixa 10 Fora - 

Notas: * notas atribuídas de 0 a 30; ** Capacidade de enfrentamento 

Fonte: dados dos estudo, 2018. 
 
 

6.3.Terceiro passo: Descrição do problema selecionado 

 
  Após rápido levantamento realizado juntamente com as agentes comunitárias 

de saúde, foi constatado que cerca de 6% da população adulta está inserida na área 

de abrangência da equipe de saúde vida, estando a maior parcela vinculada ao uso 
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crônico da medicação. Tendo em vista as danosas consequências associadas ao 

uso abusivo dos BZDs, torna-se extremamente necessário, o desenvolvimento de 

estratégias a serem aplicadas nas ESF’s, com o intuito de reduzir drasticamente o 

número de usuáríos de benzodiazepínicos, restringindo apenas àqueles que tenham 

indicação estrita ao uso.  

 
6.4 Quarto passo: Explicação do problema selecionado  

 
Conforme amplamente discutido na seção “referencial teórico”, o uso abusivo 

de benzodiazepínicos tem se tornado um problema alarmante para a saúde pública. 

Tais medicamentos têm, atualmente, seu uso erroneamente vinculado a substâncias 

que geram uma situação prazerosa ao indivíduo, com destaque para a indução do 

sono, sendo, muitas vezes, ignoradas algumas regras básicas para sua prescrição, 

bem como os efeitos colaterais produzidos após o seu uso crônico.  

Além disso, chama-se atenção o fato de a grande minoria dos usuários ser 

acompanhada pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), unidade especializada 

na condução de distúrbios psiquiátricos. Dessa forma, constata-se que a maior 

parcela dos usuários encontra-se inserida na lista de pessoas que utilizam essas 

drogas para obtenção de melhorias de qualidade de vida.  

 
6.5 Quinto passo: Seleção dos “nós críticos” 

 
 Para determinar o cronograma de ações, é extremamente importante a 

determinação das causas (nós críticos) a serem combatidas para resolução do 

problema selecionado.  

O uso abusivo de benzodiazepínicos está amplamente vinculado à prática 

médica fragilizada e à falta de informação dos usuários. Outros possíveis fatores 

associados: distanciamento entre as diversas esferas da saúde (secretaria de saúde, 

ESF, CAPS, Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF), as quais deveriam atuar 

em rede, possibilitando maior troca de informações entre os serviços; falhas no 

processo de dispensação das medicações controladas; pouca capacitação técnica 

da equipe de saúde. 
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6.6. Sexto passo: Desenho das operações e identificação dos “nós críticos” 

 Após definição do problema e identificação dos “nós críticos”, torna-se 

necessário realizar o desenho das operações, conforme descrito no quadro abaixo.  

 
Quadro 3– Desenho das operações e resultados esperados 

Nó 
crítico 

Operação/ 
Projeto 

Resultados 
esperados 

Produtos Recursos 
necessários 

Prática 
médica 
fragilizada 

Acolhimento e 
acompanhamen
to médico 
integral aos 
usuários de 
benzodiazepínic
os; promoção 
do desmame 
gradual. 

Abordagem 
integral dos 
usuários nas 
unidades de 
saúde bem 
como na 
comunidade  

Estabelecim
ento de 
relação 
médico-
paciente 
saudável; 
engajamento 
do próprio 
paciente ao 
processo de 
desmame; 

-Capacitação teórica; 
Disponibilidadede 
horários para 
consultas individuais; 
-Espaço físico para 
realização de grupos 
operacionais 

 
Falta de 
informação 
dos 
usuários 

Promoção de 
palestras 
educativas 
acerca das 
indicações 
estritas ao uso 
dos 
psicotrópicos, 
seus efeitos 
colaterais e 
prejuízos a 
longo prazo. 

Promover 
conscientizaçã
o sobre o 
papel dos 
benzodiazepín
icos, bem 
como seus 
efeitos 
colaterais. 
 
 

 

População 
alvo 

engajada no 
próprio 

tratamento e 
processo de 
desmame, 

após 
veiculação 

dos 
malefícios 

provocados 
pelo uso 

crônico dos 
benzodiazep

ínicos e  
ACSs. 

- Folhetos educativos; 

- Espaços físicos 
destinados à 
realização de 
palestras educativas e 
grupos operacionais 
- Recursos financeiros 
para a confecção do 
material; 
- Apoio de outras 
especialidades, tais 
como psicologia e 
psiquiatria no 
processo de formação 
do conhecimento; 

Distanciam
ento entre 
os serviços 
de saúde 

Aproximação 
das diversas 
esferas de 
saúde (ESF, 
NASF e CAPS), 
estimulando o 
trabalho em 
rede dos 
serviços; 

Maior 
facilidade na 
troca de 
informações 
entre equipe 
de saúde da 
família e os 
serviços de 
saúde mental 

Ação 
conjunta do 
ESF, NASF 
e CAPS no 
acompanha
mento 
integral dos 
usuários de 
psicotrópicos 

- Espaços físicos para 
realização de 
palestras educativas; 
- Apoio da gestão para 
disponibilizar recursos 
que viabilizam a 
proximidade dos 
serviços; 
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Falhas no 
processo 
de 
dispensaçã
o dos 
medicamen
tos 

Tentativa 
conjunta com a 
gestão 
municipal de 
regulamentar a 
dispensação 
dos 
medicamentos 
e colocar em 
prática as 
normas pré-
estabelecidas 

Conscientizaç
ão acerca dos 
malefícios 
provocados 
pela prática 
ilegal de 
dispensação 
dos 
medicamentos 
controlados; 

Distribuição 
regulamenta
da das 
medicações; 
acompanha
mento do 
processo e 
identificação 
de possíveis 
falhas no 
controle por 
parte da 
gestão 

- Apoio da gestão 
municipal 

Pouca 
capacitaçã
o técnica 
da equipe 
de saúde 

Promoção de 
capacitação dos 
profissionais da 
saúde através 
de reuniões 
internas para 
discussão 
teórica; 
estimulação à 
participação de 
toda a equipe, 
demonstrando a 
importância do 
papel de cada 
elo. 

Capacitação 
técnica, para 
que todos 
sejam 
capazes de 
contribuir no 
processo 

Integralizaçã
o de toda a 
equipe no 
projeto de 
intervenção 

- Panfletos educativos; 
- Espaço físico para 
realização de reuniões 
entre a equipe para 
capacitação e 
discussão de 
resultados obtidos no 
projeto 

Dificuldade
s 
socioeconô
micas e 
condições 
intrínsecas 
à vida na 
zona rural* 

 
 

---------- 

 
 

--------- 

 
 

------ 

 
 

-------- 

*O enfrentamento do “nó crítico” em questão é de responsabilidade da gestão do 

município, de forma que não há ações a serem desenvolvidas pela equipe de 
saúde 

 

 
6.8. Oitavo passo:  Análise da viabilidade do plano 

 

 O desenvolvimento do plano de ação é relativamente simples, na medida em 

que envolve poucas necessidades de recursos a saber: recursos organizacionais, 

para determinação das funções de cada esfera da equipe, integralização da equipe, 

elaboração das palestras, formação dos grupos operacionais; recursos políticos, 

para disponibilização de locais públicos para realização de tarefas, apoio junto ao 

CAPS, para viabilizar a participação dos profissionais da psicologia e da psiquiatria, 
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divulgação dos eventos públicos; recursos financeiros, para compra de itens básicos,  

que serão utilizados na confecção de cartazes, folhetos educativos. 

 Acreditamos que a proposta é viável, dependendo principalmente da 

motivação da equipe em desenvolver as ações pré-determinadas, uma vez que o 

projeto envolve todas as esferas da equipe de saúde. Outro ponto importante é a 

dificuldade intrínseca do tema, que envolve quebra de paradigmas já enraizados e 

abordagem de um problema ainda bastante obscuro da medicina: a insônia. 

 

6.9. Nono passo: Elaboração do plano operativo 

 
 A proposta deve, portanto, envolver diversas esferas da área da saúde. 

Inicialmente, pretende-se realizar um questionário simples e direto a ser aplicado 

pelos ACS’s para determinação dos perfis dos usuários. O questionário inclui 

perguntas, tais como: motivo pelo qual a pessoa solicitou ou foi prescrito a 

medicação; tempo de uso; conhecimento sobre os efeitos adversos; hábitos 

gerais de vida. Para tal, torna-se indispensável capacitação da equipe, para que 

todos estejam cientes dos objetivos da proposta e engajados na obtenção de 

resultados satisfatórios.  

  Após caracterização do perfil dos usuários, inicia-se longa jornada de grupos 

operacionais, consultas individuais no PSF, visitas domiciliares, palestras e eventos 

comunitários para esclarecimento de dúvidas, tentativa de vínculo do CAPS ao 

projeto de intervenção, estipulação de metas diante dos resultados obtidos no 

questionário e, após prazo definido, análise dos resultados. 

 

6.10. Decimo passo:  Gestão do plano de ação 

 
 É importante destacar que o plano de ação deve seguir o modelo de gestão 

do município. Além disso, antes, deve-se discutir e definir o processo de 

acompanhamento e desenvolvimento da proposta e das ações educativas, pelos 

políticos e profissionais de saúde e dos usuários do SUS. Em seguida passamos a 

descrever a composição das equipes e responsabilidades de cada um: 

 Médico:  

o Gerente do projeto; 
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o Atuação direta nas diversas atividades propostas;  

o Promoção do embasamento teórico da equipe de saúde; 

 Enfermeira:  

o Vínculo direto com os ACS’s; 

o Supervisão das atividades realizadas por cada membro da equipe;  

 ACS’s:  

o Atuação direta nas diversas comunidades; 

o Levantamento de dados e aplicação prática das atividades 

estabelecidas pela equipe 

 Prefeitura: 

o  Alocação de recursos e espaços físicos; 

o Apoio à equipe nas questões burocráticas; 

 CAPS:  

o Embasamento teórico, através dos especialistas das áreas da 

psicologia e psiquiatria;
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Considera-se importante esse estudo, visto que decidiu-se abordar o uso 

indiscriminado de benzodiazepínicos, tema que tem sido debatido no atual cenário 

da saúde no Brasil. Desde os anos 70, tem-se notado grande tendência de aumento 

exponencial do número de usuários de psicotrópicos. Dentre as diversas classes, 

merece destaque os benzodiazepínicos. Atualmente, seu uso tem sido associado a 

situações que exijam alívio do estresse emocional e sofrimento psíquico. Tais 

condições são as principais responsáveis pelo uso abusivo do medicamento. 

 Partindo da premissa de que o uso crônico de psicotrópicos está relacionado 

ao desenvolvimento de uma gama enorme de efeitos adversos, a curto prazo e, 

principalmente, aquisição de dependência, seguido dos sintomas de abstinência, 

torna-se extremamente necessário, desenvolvimento de estratégias visando a 

redução das estatísticas referentes ao uso de benzodiazepínicos. 

 Trata-se de tema ainda não muito esclarecido e em grande foco na 

atualidade. Acredita-se que assim, a proposta poderá ter sucesso, pois é interesse 

da equipe  entender um pouco mais a respeito do perfil dos usuários de 

psicotrópicos, bem como das características intrínsecas dos medicamentos.  

Como resultado, a expectativa é de que haja redução significativa do número 

de usuários que não possuam indicação estrita ao usodo psicotrópico. Além disso, o 

trabalho possibilita aquisição de conhecimento de fundamental aplicabilidade no 

âmbito da saúde, como forma de promoção da saúde.  

A proposta de intervenção tem como finalidade a estruturação de atividades 

práticas e educativas com o intuito de reformular os cuidados referentes à saúde 

mental, através da reestruturação dos serviços e aproximação dos diversos elos da 

rede, a saber, ESF, NASF e CAPS.  

Dessa forma, torna-se possível o acompanhamento longitudinal e oferta de 

um serviço médico integral àqueles que possuam indicação estrita ao uso dos 

psicotrópicos, bem como assessoramento aos que o fazem de forma indevida. 

 Conlui-se que o estudo será de suma importancia para a unidade de saúde e 

principalmente, para a equipe que atende uma clientela muito carente, que ignora os 

maleficios que a medicação pode trazer ao organismo. O interesse do autor é de dar 

conhecimento desse estudo a toda a equipe visando envolvê-la na proposta para 

que tenhamos resultados saisfatórios. 
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APÊNDICE A  

 

 Questionário para avaliação dos usuários de benzodiazepínicos 

 

1. Você é usuário de benzodiazepínico? 

2. Qual medicação usa? 

3. Há quanto tempo faz uso contínuo do medicamento em questão? 

4. Qual a indicação inicial para a prescrição do medicamento? 

5. Você conhece os efeitos colaterais causados pelo uso contínuo da 

medicação? 

6. Já pensou/tentou interromper uso da medicação em alguma ocasião?  

a. Se sim: porque voltou a utilizá-lo? Por quanto tempo ficou sem utilizar 

o medicamento? 

 

 

 

 


