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RESUMO 
 

Este estudo se justifica em função do grande número de usuários da população 
adscrita à Equipe de Saúde da Família 2 - Elo Saudável, em Resende Costa, Minas 
Gerais que fazem uso de psicotrópicos, por motivos diversos como depressão, 
ansiedade, crises de pânico, insônia, transtorno obsessivo compulsivo, estresse e 
manias. A maioria da população usuária trabalha em casa a semana toda, ou são 
empreendedores, lidam com artesanato, em atividade estressante, dependendo das 
vendas de sua produção, sob a pressão de uma vida consumista e uma rotina 
desgastante, com uma vida provinciana, pouco movimentada. A população idosa, 
em sua maioria, não pratica atividade física e vive em função de seus familiares. O 
objetivo deste estudo é elaborar um plano de intervenção para diminuição do uso 
prolongado e indiscriminado desses medicamentos. Para a revisão bibliográfica, a 
fim de obter maior embasamento científico sobre o assunto, a pesquisa foi feita com 
busca em artigos indexados nas bases de dados de artigos indexados na área de 
saúde: Nescon UFMG, Scientific Electronic Library Online, CONASS, Ministério da 
Saúde. Para o projeto de intervenção utilzou-se os passos preconizados pelo 
Planejamento Estratégico Situacional. A partir desse Plano de ação, pretende-se 
reduzir o uso dos medicamentos psicotrópicos dos usuários da equipe Elo Saudável 
em 20% a partir de um ano, conscientizar a comunidade em torno de outros aliados 
terapêuticos, como terapia, meditação e atividade física, esta última, em especial, 
como importante aliada no tratamento da saúde mental. Tudo isso favorecerá, 
consequentemente, a diminuição do uso de psicotrópicos. 
 
 
Palavras-chave: Saúde Mental; Psicotrópicos; Estratégia de Saúde da Família; 
Atenção Primária à Saúde.  
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ABSTRACT 
 
This study is justified due to the large number of users of the population assigned to 
the Family Health Team 2 - Healthy Link, in Resende Costa, Minas Gerais who use 
psychotropics, for different reasons such as depression, anxiety, panic attacks, 
insomnia, obsessive compulsive disorder, stress and mania. The majority of the user 
population works at home all week, or are entrepreneurs, deal with handicrafts, in a 
stressful activity, depending on the sales of their production, under the pressure of a 
consumerist life and an exhausting routine, with a provincial, little busy life. . The 
elderly population, for the most part, does not practice physical activity and lives 
according to their family members. Its goal is to develop an intervention plan to 
decrease the prolonged and indiscriminate use of these drugs. For the bibliographic 
review, in order to obtain a greater scientific basis on the subject, the research was 
carried out by searching articles indexed in the databases of indexed articles in the 
health area: Nescon UFMG, Scientific Electronic Library Online (SciELO), CONASS, 
Ministry of Health. For the intervention project, the steps recommended by the 
Situational Strategic Planning were used. Based on this Action Plan, the intention is 
to reduce the use of psychotropic medications by users of the Elo Saudável team by 
20% from one year onwards, to raise awareness among the community around other 
therapeutic allies, such as therapy, meditation and physical activity. last, in particular, 
as an important ally in the treatment of mental health. All of this will, consequently, 
favor the decrease in the use of psychotropic drugs. 
 

Keywords: Mental Health; Psychotropic Drugs; Family Health Strategy; Primary 

Health Care. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Resende Costa é uma cidade com 11.569 habitantes (estimativa do IBGE 

para o ano de 2018), localizada na região do campo das vertentes e distante 186 km 

da capital do Estado (IBGE, 2020) 

Em relação à faixa etária, o município apresenta cidadãos de até cem anos de 

idade, tendo uma estimativa de vida bastante elevada (IBGE, 2020) 

Sob o ponto de vista de Despesas e Receitas Orçamentárias, no ano de 2009 

teve um índice de 56,5% de Receitas e de 43,5% de Despesas. Tem como seu 

Produto Interno Bruto (PIB), em primeiro lugar, o setor de Serviços, em segundo 

lugar, o setor Agropecuário e, em terceiro lugar, o setor da Indústria (IBGE, 2020) 

A cidade teve um crescimento populacional importante na última década, em 

função do artesanato têxtil, de móveis em madeira de demolição e parte da 

imigração de pessoas oriundas dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e estados 

do Nordeste do país (SILVA, 2010)  

Como em várias cidades brasileiras, esse crescimento não foi acompanhado 

do correspondente crescimento econômico, de infraestrutura, e, muito menos de um 

desenvolvimento social. A cidade vive basicamente do artesanato, de uma 

agricultura e pecuária de subsistência incipientes, cuja produção, em sua quase 

totalidade, é distribuída na própria região (SILVA, 2010) 

Com o desenvolvimento da cidade na década de 90, o aperfeiçoamento 

artesanal e a oportunidade de crescimento econômico, houve migração de muitas 

pessoas, que deixaram os povoados rurais pertencentes ao município e vieram para 

a cidade trabalhar como artesãos em busca de uma vida melhor. Com a tradição da 

tecelagem passando de geração a geração, a maior parte da população fabrica ou 

vende esses trabalhos, produzidos, muitas vezes, com sobras de malhas das 

indústrias nacionais. Segundo os autores, “a evolução da cidade contribuiu para o 

crescimento da comercialização e produção de artesanato. Os teares aumentaram e, 

com eles, vieram inúmeras casas comerciais, especializadas no principal produto da 

cidade” (SANTOS; SILVA, 1997, p.47). 
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A atividade política partidária é polarizada entre dois grupos políticos 

tradicionais que vêm se revezando à frente da administração municipal ao longo de 

décadas (SILVA, 2010) 

Na área de saúde, a cidade faz parte do Consórcio Intermunicipal de Saúde 

das Vertentes (CISVER), esse sendo referência para consultas e exames de média 

complexidade, atendimento de urgência e emergência, e cuidado hospitalar, embora 

a estrutura do seu sistema de saúde ainda tenha muito que melhorar. Há cerca de 

oito anos, o município adotou a Estratégia de Saúde da Família (ESF) para a 

reorganização da atenção básica, e conta hoje com duas equipes na zona urbana e 

uma equipe mista. Um grande problema no desenvolvimento da ESF, em que pese 

uma remuneração próxima à média do mercado para os médicos, é a rotatividade 

dos profissionais de saúde, particularmente de médicos. 

 

1.2 Aspectos da comunidade 

 

A comunidade se formou em uma região que compreende as terras do senhor 

Zé Padeiro, que dá nome ao Bairro, cujo loteamento cresceu em acordo com a 

Prefeitura Municipal de Resende Costa, tendo esta adquirido alguns terrenos no 

ônus de seu zoneamento, terreno este que posteriormente foi usado para a 

construção da sede da ESF Elo Saudável.  

Possui aproximadamente 4.500 habitantes, localizada na periferia de 

Resende Costa. Sua população vive basicamente do artesanato de móveis de 

madeira de demolição e produtos têxteis manufaturados, além de uma agricultura 

familiar de subsistência, produção de leite e derivados. Praticamente toda a 

população trabalha em torno do artesanato. 

A estrutura de saneamento básico na comunidade é satisfatória: na região, 

praticamente 100% da população possui esgotamento sanitário e coleta de lixo. As 

moradias, de um modo geral são boas, casas novas, espaçosas, e imóveis antigos, 

reformados, em boas condições. O Analfabetismo é baixo, e é baixa a evasão 

escolar. Nas últimas administrações, a comunidade tem recebido investimentos 

públicos, criação da ESF, creche, reforma do asilo, etc. A comunidade Zé Padeiro é 

assistida pela equipe de saúde Elo Saudável. 
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1.3 O sistema municipal de saúde 

 

Há nove Unidades de Saúde no município, oito delas são municipais, sendo 

duas localizadas na sede do município – o Centro de Saúde e a ESF – e as demais 

na zona rural, nos povoados do Ribeirão, Pintos, Cajuru, Curralinho dos Paulas, 

Curralinho dos Maias, Tabuado e no distrito de Jacarandira.  

A saúde conta ainda com uma instituição filantrópica, o Hospital Nossa 

Senhora do Rosário (Associação Filhas de São Camilo), conveniada ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) e à Secretaria Municipal de Saúde. 

Na Atenção Primária à Saúde (APS), estão incluídos: ESF, Saúde da Mulher, 

Saúde da Criança, Teste do Pezinho, Imunização, Farmácia Básica, Programas de 

Controle da Hanseníase e da Tuberculose, Diabetes e Prevenção de Câncer do 

Colo do Uterino. 

O Hospital Nossa Senhora do Rosário atende toda a região oferecendo 

atendimento em 12 especialidades médicas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Os serviços realizados pelo SUS são garantidos através da Programação 

Pactuada Integrada (PPI), do CISVER e do Hospital Nossa Senhora do Rosário. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Elo Saudável 

 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Elo Saudável foi inaugurada, há cerca de 

três anos, e está situada no Bairro Zé Padeiro, próxima ao centro da cidade. Sua 

sede é um imóvel próprio da prefeitura, construído exclusivamente para ser uma 

UBS, em terreno que outrora pertencia ao falecido Senhor José Padeiro.  

A referida unidade assiste famílias dos seguintes bairros: Nossa Senhora 

Aparecida, Novo Horizonte, Parte do Centro, Expedicionários, Bela Vista, Varginha e 

Zé Padeiro. 

A construção é ampla, formada de várias salas, onde abrigam recepção, 

consultórios médicos e odontológicos, sala de reunião e de Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS), sala de curativo, sala de enfermagem, sala de expurgo. Adequado 

para sua demanda da população atendida (cerca de 3900 pessoas), e com espaço 

suficiente para expansão. 

A área destinada à recepção é ampla, sem tumultos nos horários de pico de 

atendimento (manhã). Espaço suficiente e cadeira para todos, sem necessidade de 
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aguardarem atendimento de pé, sala ampla de reuniões, mesa grande que acomoda 

toda a equipe. 

A população tem muito apreço pela Unidade de Saúde, fruto de anos de luta 

da associação. A Unidade, atualmente, está bem equipada e conta com os recursos 

adequados para o trabalho da equipe. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família 02 da Unidade Básica de Saúde Elo Saudável 

 

A equipe de Saúde da Família (eSF) 02 é formada pelos profissionais 

apresentados a seguir: 

 M.L.R, 23 anos, solteira, ACS da microárea 1, que tem 160 famílias 

cadastradas. Possui ensino médio completo, e trabalhava anteriormente no 

ramo de artesanato.  

 R.G.R, 27 anos, solteiro, ACS da microárea 2, que tem 170 famílias 

cadastradas. Expert em informática, formado na área de TI. 

 L.A.M, 27 anos, solteiro, ACS da microárea 3, que tem 170 famílias 

cadastradas. Graduando em enfermagem, no curso noturno em São João Del 

Rei. 

 M.A.R, casada, três filhos, ACS da microárea 4, que tem cerca de 160 

famílias cadastradas. Proveniente da zona rural onde morou e estudou até a 

8a série do primeiro grau. 

 C.L.M, 29 anos, casada, ACS da microárea 5, que tem 160 famílias. 

 G.M.V. 39 anos, divorciada, uma filha, ACS da microárea 6, graduanda em 

assistência social, responsável por 160 famílias. 

 M.V.T. 32 anos, casada, uma filha, ACS da microárea 7, que tem 170 famílias 

 S.B.A, 25 anos, ACS da microárea 8 e responsável por 160 famílias 

 C.H.M.M, 38 anos, casada, 4 filhos, Enfermeira, trabalha na ESF há 6 anos. 

 M.V.C, 43 anos, médico, formado pela UERJ, atua na atenção básica há 2 

anos, concluindo pós-graduação em Medicina do Trabalho. 

 A.R.M, 28 anos, é cirurgiã-dentista. É recém-formada e este é seu primeiro 

emprego.  

 R.C.R, 24 anos, técnica em higiene dental - THD. Trabalha como THD há 01 

ano, tem o segundo grau completo. 
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 M.R.M, 40 anos, casada, 02 filhos, técnica de enfermagem, trabalhou por 15 

anos no Hospital Nossa Senhora do Rosário, atualmente em licença 

maternidade. 

 M.V.R, 46 anos, casada, uma filha, técnica de enfermagem. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade Básica de Saúde Elo Saudável 

 

A UBS Elo Saudável funciona das 7:30 h às 16 horas e, para tanto, é 

necessário o apoio dos ACS, que se revezam durante a semana, segundo uma 

escala, em atividades relacionadas à assistência, como recepção e arquivo, sempre 

que as técnicas de enfermagem ou o enfermeiro está presente na Unidade. Existe 

uma solicitação da comunidade para que o atendimento seja estendido até às 20 

horas pelo menos em alguns dias da semana. Essa demanda se justifica, segundo a 

comunidade, entre outros motivos, pelo fato de existirem muitos trabalhadores rurais 

que retornam do trabalho no final da tarde e, por isso, têm dificuldade de acesso à 

Unidade de Saúde. Essa questão já foi objeto de várias reuniões entre a equipe e a 

associação, porém até o momento não existe proposta de solução. 

 

1.7 O dia a dia da ESF 02 

 

O tempo da eSF da ESF2 está ocupado em sua maior parte com as 

atividades de atendimento de consultas agendadas, demanda espontânea duas 

vezes na semana e com o atendimento de alguns programas, como: saúde bucal, 

pré-natal, puericultura, controle de câncer de mama e ginecológico, atendimento a 

hipertensos e diabéticos, e acompanhamento de pediatria e puericultura.  

Em relação aos grupos de hipertensos e diabéticos, a equipe resolveu 

condicionar a “troca das receitas” à participação nas reuniões e consulta médica, o 

que provocou questionamentos por parte da população. A ausência de um projeto e 

de avaliação do trabalho tem sido motivo de alguns conflitos entre os membros da 

equipe. Uma queixa geral é a falta de tempo, devido à demanda de atendimento. 

Com o passar dos anos essa situação e a falta de perspectivas de mudanças têm 

provocado algum desgaste na equipe, principalmente entre ACS e Enfermeira. 
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1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade (primeiro 

passo)  

 

 Entre os principais problemas discutidos pela equipe de saúde, foram 

encontrados:  

 

 Poucos dias da semana reservados à demanda espontânea e poucas vagas 

destinadas à urgência e emergência, o que faz com que as pessoas tenham que sair 

de madrugada das suas casas para conseguirem atendimento. 

 Atendimento basicamente por agendamentos e agenda médica lotada, não 

apresentando tempo para retornos e ou reavaliações, nem para desenvolver outras 

atividades educativas, salas de espera, etc. 

 População altamente dependente de ansiolíticos, neurolépticos e 

antidepressivos, o que requer renovações periódicas de receituários, sem um tempo 

suficiente para tais e nem para reavaliação dos pacientes. 

 

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

(segundo passo) 

 

A ESF 02, através do Diagnóstico Situacional, identificou os principais 

problemas da comunidade e utilizou como critério de priorização a importância do 

problema, sua urgência, a própria capacidade para enfrentá-los. 

 

Quadro 1 Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 

da comunidade adscrita à equipe de Saúde 02, Unidade Básica de Saúde Elo 

Saudável, município de Resende Costa, estado de Minas Gerais. 

Comunidade assistida pela Unidade Básica de Saúde Elo Saudável 

Principais problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção**** 

Uso excessivo de anti 

depressivos, ansiolíticos, 

benzodiazepínicos e 

neurolépticos 

Alta 7 Parcial 1 

Má adesão ao tratamento Alta 5 Parcial 3 
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médico 

Falta de médicos 

especialistas 

Alta 6 Fora 2 

Demora na liberação de 

exames 

Alta 6 Fora 2 

Índice elevado de 

suicídio entre  jovens 

Alta 6 Parcial 21 

Fonte: Pesquisa feita durante reuniões com a equipe de saúde da ESF Elo Saudável, 2020. 

*Alta, média ou baixa 

** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30  

***Total, parcial ou fora 

****Ordenar considerando os três itens 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Em Resende Costa, é grande o número de pessoas que trabalham em casa. 

A rotina diária, presa a uma monotonia, muitas vezes traz uma tensão grande às 

pessoas. Os usuários alegam o estresse diário pelo trabalho, pelas vendas da 

produção, porque o sustento advindo do artesanato depende do fluxo de turistas. 

Também são muitas os profissionais que trabalham sob pressão. A grande maioria 

da população idosa não pratica atividade física e vive em função de suas famílias, 

muitas vezes preocupada.  

Atualmente, é grande o número de usuários da comunidade Elo Saudável que 

fazem uso de psicotrópicos, por motivos diversos: depressão, ansiedade, crises de 

pânico, insônia, transtorno obsessivo compulsivo, estresse, mania etc.  

Todos esses pressupostos levaram à proposição deste estudo e à proposta 

de intervenção para a diminuição do uso prolongado e indiscriminado de 

antidepressivos, ansiolíticos, benzodiazepínicos e neurolépticos na população 

adscrita à ESF 02 da UBS Elo Saudável, município de Resende Costa - Minas 

Gerais. 

Julgamos esse tema importante devido ao grande número de pessoas que 

fazem uso dessas medicações e os riscos à saúde, os quais são descritos, como 

dependência química, sedação excessiva, prejuízos à concentração do raciocínio, 

no caso de idosos, acrescente-se, em específico, insuficiência renal, perda das 

reservas fisiológicas, tremores, incidindo em quedas e fraturas, acidentes 

domésticos. 

 



18 
 

  

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um plano de intervenção para diminuição do uso prolongado e 

indiscriminado de antidepressivos, ansiolíticos, benzodiazepínicos e neurolépticos na 

população adscrita à ESF 02 da UBS Elo Saudável, município de Resende Costa - 

Minas Gerais. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Reduzir o uso de tais medicamentos na população usuária da ESF Elo 

Saudável; 

 Oferecer alternativas ao uso de psicotrópicos, como atividade física, laser, 

etc. 

 Conscientizar a população sobre o uso indiscriminado de psicotrópicos. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para realização do planejamento com o objetivo de identificar o principal 

problema da comunidade foram colhidos dados por ocasião da renovação dos 

receituários, comparando a proporção de uso de medicamentos (antidepressivos, 

neurolépticos e ansiolíticos) com o uso de anti-hipertensivos e antidiabéticos e 

realizadas reuniões entre os representantes da comunidade e os profissionais de 

saúde embasados no Planejamento Estratégico Situacional, de acordo com 

orientações de Faria, Campos e Santos (2018). 

Para a revisão bibliográfica, a fim de obter maior embasamento científico 

sobre o assunto, foram utilizados os descritores em Ciências da Saúde: Saúde 

mental; psicotrópicos; Estratégia de Saúde da Família; Atenção Primária à Saúde 

(BRASIL, 2020). A pesquisa foi realizada na Biblioteca Virtual em Saúde e nos 

documentos do Ministério da Saúde sobre o tema.  

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

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

Trabalho de Conclusão de Curso (CORRÊA; VASCONCELOS; SOUZA, 2017).  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

 

5.1 Atenção Primária à Saúde 

 

A atenção à saúde, no Brasil, se dá em três níveis: primário, secundário e 

terciário. A APS constitui a base para a entrada da população no sistema de saúde, 

sendo o foco de maior investimento governamental (BRASIL, 2006).  

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS, 2007) afirma: 

A construção do Sistema Único de Saúde avançou de forma substantiva nos 
últimos anos, e a cada dia se fortalecem as evidências da importância da 
Atenção Primaria à Saúde (APS) nesse processo. Os esforços dos 
governos nas diferentes esferas administrativas (federal, estaduais e 
municipais), da academia, dos trabalhadores e das instituições de saúde 
vêm ao encontro do consenso de que ter a Atenção Primária à Saúde como 
base dos sistemas de saúde é essencial para um bom desempenho destes 
(CONASS, 2007, p. 15). 

 

O CONASS (2007) reforça que a atenção primária à saúde se expandiu pela 

estratégia de saúde da família e tem muita importância no SUS, devido uma 

necessidade urgente de:  

(...) traçar estratégias claras, empiricamente suportadas, para o avanço na 
melhoria dos indicadores de saúde da população. Nesse sentido, a APS 
vem demonstrando ser um elemento-chave na constituição dos sistemas 
nacionais de saúde, com capacidade de influir nos indicadores de saúde e 
com grande potencial regulador da utilização dos recursos de alta 
densidade tecnológica, garantindo o acesso universal aos serviços que 
tragam reais benefícios à saúde da população (CONASS, 2007, p. 11). 

 

De acordo com a Declaração de Alma-Ata (ORGANIZAÇÃO PAN-

AMERICANA DA SAÚDE, 1978), a APS é a atenção essencial à saúde, baseada em 

métodos e tecnologias práticas, cientificamente fundados e socialmente aceitáveis, 

ao alcance de todos os indivíduos e famílias da comunidade mediante sua plena 

participação e a um custo que a comunidade e o país possam suportar, em todas e 

cada etapa do seu desenvolvimento, com um espírito de autorresponsabilidade e 

autodeterminação (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 1978). 

 

5.2 Estratégia Saúde da Família 
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De acordo com Paim (1998), o modelo de medicina assistencial, centrado no 

hospital, que considera a doença de forma individual e biológica predominou no 

Brasil até a metade da década de 80. Esse modelo não atendia às reais 

necessidades de saúde da população. A instituição da ESF prioriza a prevenção à 

saúde: isso vem ao encontro da assistência integral de saúde do SUS, com uma 

atuação educativa e diversificada para a população. 

A APS deu uma reorientação aos serviços de saúde e enfatizou a ESF, para 

os cuidados primários de saúde (CONASS, 2007). As ações educativas de equipes 

da ESF, em diversos locais do Brasil, são foco de diversos estudos, conforme afirma 

Rocha (2014), cujo foco e êxito se dãp no estudo de equipes de enfermagem. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2008) considera que a APS se faz 

fortalecida pelos sistemas nacionais de saúde e pelo fortalecimento dos profissionais 

de saúde, pela sensibilidade às mudanças sociais e ao aumento de expectativas 

associado ao desenvolvimento e à modernização: 

 

As pessoas têm cada vez mais voz ativa sobre a saúde como parte 
integrante de como elas e as suas famílias vivem o seu dia a dia, e sobre a 
forma como a sociedade aborda as questões da saúde e dos cuidados de 
saúde. A dinâmica da procura tem de encontrar voz nos processos de 
definição de políticas e de tomadas de decisão. A necessária reorientação 
dos sistemas de saúde tem de ser baseada em evidências científicas 
sólidas e na gestão racional da incerteza, mas também deve integrar o que 
as pessoas esperam da saúde e dos cuidados de saúde para si próprias, as 
suas famílias e a sua sociedade. Isto requer concessões e negociações, 
muitas vezes delicadas, com múltiplos parceiros, e o abandono de modelos 
lineares e imposições de cima para baixo observados no passado (OMS, 
2008, p. 18).  

 
Os profissionais da saúde devem se relacionar com a comunidade de maneira 

a promover a consciência da responsabilidade do indivíduo com sua própria saúde 

(BRASIL, 2001).  

A ESF visa à reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os 

preceitos do Sistema Único de Saúde. A Saúde da Família é entendida como uma 

estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a 

implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde (BRASIL, 

2001).  

 

5.3 Antidepressivos, ansiolíticos, benzodiazepínicos e neurolépticos e efeitos sobre 

seu uso indiscriminado 
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Os antidepressivos, ansiolíticos, benzodiazepínicos e neurolépticos estão 

entre os psicotrópicos ou psicofármacos que agem no sistema nervoso central, 

interferindo no funcionamento de sua cognição e comportamento. Dividem em 

ansiolíticos-sedativos (usados para distúrbios de ansiedade), antidepressivos (que 

elevam o humor, dentre os quais consideram-se também os antimaníacos ou 

estabilizadores do humor) e os antipsicóticos ou neurolépticos (usados no 

tratamento de doenças psiquiátricas mais graves, como psicoses e manias, 

exercendo efeitos benéficos sobre humor e raciocínio) (ARAÚJO et al., 2012). 

Dados que têm como base a Organização Pan-Americana de Saúde, revelam 

que “15% da população consomem mais de 90% da produção farmacêutica” e de 

“25 a 70% do gasto em saúde nos países em desenvolvimento corresponde a 

medicamentos”, enquanto que nos países desenvolvidos, esse percentual chega a 

15%. De “50 a 70% das consultas médicas geram uma prescrição medicamentosa” e 

“50% de todos os medicamentos são prescritos, dispensados ou usados 

inadequadamente” (ARAÚJO et al., 2012, p.46). 

Os psicotrópicos interferem primariamente em funções do sistema nervoso 

central, sendo que entre os idosos, causa disfunções renais sérias e reduções das 

reservas fisiológicas, e, em geral, sedação excessiva e distúrbios de comportamento 

(CANCELLA, 2012). 

Silva; Fernandes; Terra Júnior (2018) afirmam que o uso indiscriminado de 

psicofármacos é agravado no caso de pessoas idosas, usuários de drogas, ou 

mesmo pessoas com distúrbios mentais e emocionais. Destacam que em alguns 

casos são utilizados como alternativa para o suicídio. O uso indiscriminado de 

medicamentos benzodiazepínicos, indicados no tratamento da ansiedade, nos 

distúrbios do sono, por apresentarem ação miorrelaxante e anticonvulsionante, estão 

entre os mais utilizados.  

O uso prolongado desses medicamentos, mesmo em doses corretas e sob 

acompanhamento médico, pode causar dependências física e psíquica. Os 

benzodiazepínicos apresentam eficácia em curto prazo, e acabam sendo utilizados 

até por automedicação, durante longo período de tempo, causando uma falsa 

sensação de melhora e deixando o usuário dependente do medicamento. No 

entanto, proporcionam alta capacidade de tolerância, tendo como consequência a 

necessidade do uso de doses cada vez maiores para alcançar o efeito desejado. No 

caso de idosos, os mesmos já apresentam, por sua idade, o sistema fisiológico 
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fragilizado, e a ação potencializada do psicotrópico pode comprometer ainda mais 

seu reflexo, sua força muscular, acarretando em maior risco para quedas e fraturas 

(SILVA; FERNANDES; TERRA JÚNIOR, 2018).  

O uso abusivo de benzodiazepínicos também diminui a atividade psicomotora, 

prejudica a memória, causa tonturas, zumbidos e reação paradoxal (agressividade, 

excitação e desinibição), tremores, aumento de peso, boca seca, constipação, 

retenção urinária, visão turva, taquicardia, arritmias, náuseas, diarreia, anorexia e 

dispepsia, anorgasmia, ejaculação retardada, impotência, tudo isso além do risco de 

desenvolver a tolerância e dependência (MARANGONI JÚNIOR, 2016). 

 
5.4 Atuação da Estratégia de Saúde da Família no uso desses medicamentos 

 

 É importante citar o estudo de revisão bibliográfica sobre práticas em saúde 

mental na estratégia saúde da família. Segundo as autoras consultadas, as práticas 

em saúde mental, no âmbito da APS são importantes meios de viabilização dos 

princípios da Reforma Psiquiátrica, considerando o potencial integrador “das redes 

sociais, a proximidade com os espaços de vida e a execução de práticas voltadas 

prioritariamente à promoção da saúde mental e à prevenção de agravos” (MARTINS, 

BRAGA; SOUZA, 2009, p. 170). 

 No entanto, na prática da ESF há muitos encaminhamentos para os demais 

serviços da rede de atenção, gerando assistência fragmentada, sendo necessárias 

estratégias de ação técnicas, éticas e humanísticas que superem o modelo 

excludente de intervenção junto a pessoas em sofrimento mental, com a construção 

de uma rede integrada de saúde com previsão de dispositivos para favorecer a 

transformação e a superação dessa fragmentação para a atenção integral, 

promovendo a saúde do indivíduo, da família e da comunidade. Para isso, os 

saberes entre os diversos profissionais devem se articular para atender a 

integralidade e a atenção psicossocial da comunidade assistida (MARTINS; BRAGA; 

SOUZA, 2009). 

Moliner; Lopes (2013), em seu estudo sobre a saúde mental na atenção 

básica, atentam para o fato de que a preocupação biologista e objetiva para a 

saúde, faz com que se esqueça das questões subjetivas, para a dimensão social 

que envolve os usuários. Defendem uma nova abordagem na temática saúde mental 

e na formação de profissionais nos programas de saúde. Também se referem à 
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medicalização que se volta para a assistência do sofrimento, fazendo sugestões 

dentro do princípio da integralidade e da proposta da construção da clínica ampliada, 

passando pelo diálogo, realização de grupos e visitas domiciliares, pela equipe de 

ESF.  

O Caderno de Atenção Básica do Ministério da Saúde (BRASIL, 2013), 

específico sobre a Saúde Mental, aborda a importância dos grupos, destacando a 

concepção de sujeito-coletivo e caracterizando a estratégia grupal como tecnologia 

de cuidado complexa e diversificada, que permite uma poderosa e rica troca de 

experiências e transformações subjetivas que não seria alcançável em um 

atendimento individualizado, em vista da pluralidade de seus integrantes, à 

diversidade de troca de conhecimentos e possíveis identificações de um grupo. O 

referido caderno afirma: 

 
O trabalho com grupos na Atenção Básica associado ao campo da saúde 
mental pode superar o aspecto da normalização do cuidado a pacientes 
com sofrimento emocional significativo, na perspectiva desse enfoque 
referencial. Nesse sentido, sugerimos evitar: 
• Formação de grupos por tipologia de agravos ou sofrimento psíquico. 
Deve-se buscar a diversidade grupal, reconhecendo e fazendo-se 
reconhecer os sujeitos como pertencentes a um território comum; 
• O grupo como lugar de abordagem. Deve-se enfatizar o grupo como lugar 
do encontro entre sujeitos, as pessoas como singularidades em permanente 
produção de si e do mundo. Alguns artigos e livros publicam os esforços das 
experiências grupais na Atenção Básica para o cuidado aos sujeitos que 
necessitam de apoio às suas condições de sofrimento ou agravo da saúde 
mental. Conforme trabalhado anteriormente, a primeira superação 
necessária dos profissionais é não enclausurar o sofrimento ao diagnóstico, 
mas ampliar as condições de sujeito e de saúde (BRASIL, 2013, p. 27). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  

 

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

ansiolíticos, antidepressivos, benzodiazepínicos e neurolépticos na população 

adscrita ESF 02 da UBS Elo Saudável, município de Resende Costa, estado de 

Minas Gerais, para o qual se registra uma descrição do problema selecionado, a 

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

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

o primeiro passo, que foi a definição dos problemas, que foi realizado anteriormente, 

identificando o problema na área de abrangência. É preciso compreender o 

processo da causa do problema, suas causas e suas consequências. O segundo 

passo foi estabelecer as prioridades que a serem tratadas, definindo os objetivos e 

os métodos de estudo que servirão de aporte teórico para o alcance dos mesmos. 

 

6.1 Descrição do problema selecionado – terceiro passo 

 

A população de Resende Costa, de um modo geral, e especialmente a 

população adscrita da equipe 02, faz uso intenso de medicamentos antidepressivos, 

ansiolíticos, benzodiazepínicos e neurolépticos. Cerca de 80 a 90% das renovações 

semanais dos receituários são para tais medicamentos, enquanto 10% a 20% das 

renovações são destinados aos antihipertensivos, antiasmáticos, antidiabéticos e 

demais classes. O que leva a população a esse uso indiscriminado de tais 

medicamentos ainda é pouco compreendido. 

Esses dados são baseados na renovação semanal de receituários pelo 

médico do PSF Elo Saudável e em comparação com o percentual de renovações de 

outras classes de medicamentos com antidiabéticos e anti-hipertensivos. 

 

6.2 Explicação do problema selecionado – quarto passo 

 

Ainda não se tem algo definitivo para explicar esse problema de saúde 

pública, porém uma explicação plausível seria o estresse/pressão social. A maioria 

da população trabalha em casa a semana toda, o trabalho é estressante, as pessoas 

dependem das vendas da sua produção: a rotina é desgastante e as pessoas vivem 

sob pressão. A vida provinciana e pouco movimentada soma-se a esse estresse e a 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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essa pressão. A maioria dos idosos não pratica atividade física e se dedica com 

exclusividade às vidas de suas famílias, muitas vezes somatizando os problemas de 

filhos, netos etc. Micro e pequenos empresários também compõem a comunidade de 

usuários da Equipe ESF Elo Saudável, com suas atividades empreendedoras por si 

só estressantes e que podem piorar ainda mais nesse momento de crise financeira 

por que passa o país, elevando o nível de estresse na população e, 

consequentemente, o uso de medicação ansiolítica, antidepressiva. Outra hipótese 

importante, que também poderia explicar, seria a consanguinidade/grau de 

parentesco entre a população de Resende Costa, fazendo com que a 

consanguinidade selecionasse algum tipo de gene “estressor” na população. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos – quinto passo 

 

“A identificação das causas é fundamental porque, para enfrentar um problema, 

devem-se atacar as causas”. Ao analisarmos as causas de um problema devemos 

identificar aquelas consideradas mais importantes na origem do problema. Para 

realizarmos esta análise, utilizamos o conceito de “nó crítico”, que é “um tipo de 

causa de um problema que, quando “atacada” é capaz de, impactar o problema 

principal e efetivamente transformá-lo” (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010, p.65). 

A partir da explicação do problema, foram levantados os nós críticos para 

elaboração de um plano de ação entendida como uma forma de sistematizar 

propostas de solução para o enfrentamento do problema em questão:  

 facilidades no acesso a tais medicamentos (maioria consegue compra-

los sem receituários ou conseguem através de parente ou conhecido 

que usa tais medicações);  

 baixo nível de informação da população, o que faz com que muitos não 

tenham consciência da gravidade e das consequências do uso 

indiscriminado de tais medicamentos;  

 hábitos e estilos de vida inadequados. 

 

6.4 Desenho das operações – sexto passo 

 

Nos quadros desenvolvidos abaixo, serão apresentadas as operações/projetos, 

resultados, produtos esperados, recursos necessários, recursos críticos ações 



27 
 

  

estratégicas, processo de monitoramento e avaliação para os nós críticos 

identificados para o problema “uso intenso de medicamentos antidepressivos, 

ansiolíticos, benzodiazepínicos e neurolépticos” pela população adscrita da equipe 

02 da UBS Elo Saudável do Município de Resende Costa, Minas Gerais.”
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Quadro 2 – Operações sobre o nó crítico “Facilidades no acesso a antidepressivos, 

ansiolíticos, benzodiazepínicos e neurolépticos” relacionado ao problema “uso 

indiscriminado de ansiolíticos, antidepressivos, benzodiazepínicos e neurolépticos” 

na população sob responsabilidade da ESF 02 da UBS Elo Saudável, no município 

de Resende Costa, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 1 Facilidades no acesso a medicamentos psicotrópicos 

Operações   - Modificar hábitos e estilo de vida; conscientização da população. 

 - Restringir o acesso da população em geral ao uso de tais medicamentos, 

através de conscientização sobre as consequências do uso 

indiscriminado/abusivo dessas drogas.  

 Evitar fornecimento de tais receituários por tempo maior que 60 dias e 

controle rigoroso das renovações de tais medicamentos, prescrevendo a 

quantidade exata de medicamentos para o referido período, dificultando o 

repasse de tais medicações para terceiros que porventura usasse sem 

indicação ou critérios clínicos; 

 Para os medicamentos que não são disponibilizados na rede pública e que o 

paciente tenha que compra-los, fornecer a quantidade exata que o paciente 

tem condições de comprar, evitando que alguns farmacêuticos usem 

receituários de pacientes que compraram uma quantidade inferior de 

medicamentos para venderem a outros pacientes sem receitas. 

Projeto “Benzo não, só em último caso” 

Resultados 

esperados 

Reduzir em 20% o uso de tais medicamentos no primeiro ano do projeto. 

Produtos 

esperados 

 Campanhas educativas em rádio local; 

 Salas de espera com enfermeiro, médicos/ especialistas e psicólogos. 

 Reuniões mensais de educação permanente. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Profissionais qualificados para acompanhar o grupo operativo 

Cognitivo: Informações sobre o tema 

Financeiro: Recursos para confecção de folder, palestras, etc 

Político: mobilização da população sobre o tema 

Recursos críticos Estrutural: Espaço adequado para receber a população 

Cognitivo: Informações técnicas qualificadas e de entendimento de toda a 

população, de modo geral. 

Político: Adesão do gestor local 

Financeiro: Recursos para compra e confecção de materiais e para 

pagamento de possíveis palestras de alguns profissionais. 

Controle dos 

recursos críticos 

Escolha de uma pessoa responsável pela gerência dos recursos disponíveis 

Ações estratégicas Desnecessárias no primeiro momento, somente acompanhamento e revisões 
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Fonte: autoria própria (2020) 

 

  

periódicas 

Prazo Reavaliações a cada dois meses 

Responsáveis pelo 

acompanhamento 

das ações 

Equipe de saúde (ACS, enfermeiros e médicos/especialistas e psicólogos) 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Reuniões periódicas para avaliação/acompanhamento das ações. 
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Fonte: autoria própria (2020) 

 

Quadro 3 – Operações sobre o nó crítico “Baixo nível de informação da população” 

relacionado ao problema “uso indiscriminado de ansiolíticos, antidepressivos, 

benzodiazepínicos e neurolépticos” na população sob responsabilidade da ESF 02 

da UBS Elo Saudável, no município de Resende Costa, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 2 Baixo nível de informação da população 

Operação  Conscientização da população sobre o uso indiscriminado de psicotrópicos. 

Projeto “Elo Saudável na sua mente” 

Resultados 

esperados 

Conscientização da comunidade em torno de outros aliados terapêuticos, 

como terapia, meditação e atividade física. 

Produtos esperados Palestras educativas  e Estratégias de Intervenção Grupais 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Profissionais qualificados para as palestras e para o 

acompanhamento dos grupos. 

Cognitivo: Informações sobre o tema. 

Financeiro: Recursos para confecção de folder, palestras, etc. 

Político: mobilização da população sobre o tema. 

Recursos críticos Estrutural: Espaço adequado para as palestras e sala adequada para as 

reuniões grupais. 

Cognitivo: Informações técnicas qualificadas e de entendimento de toda a 

população, de modo geral. 

Político: Adesão do gestor local. 

Financeiro: Recursos para compra e confecção de materiais e para 

pagamento de palestras de alguns profissionais. 

Controle dos 

recursos críticos 

Escolha de uma pessoa responsável pela gerência dos recursos 

disponíveis. 

Ações estratégicas Os Agentes de Saúde deverão assinalar, em suas áreas, os usuários que 

fazem uso de medicamentos psicotrópicos, para que os mesmos sejam 

agrupados para palestras e intervenções grupais.  

Prazo Reavaliações a cada 4 meses. 

Responsável pelo 

acompanhamento 

das ações 

Equipe de saúde (ACS, enfermeiros e médicos/especialistas e psicólogos) 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Reuniões periódicas para avaliação/acompanhamento das ações. 

Quadro 4 – Operações sobre o nó crítico “Hábitos e estilos de vida inadequados” 
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relacionado ao problema “uso indiscriminado de ansiolíticos, antidepressivos, 

benzodiazepínicos e neurolépticos” na população sob responsabilidade da ESF 02 

da UBS Elo Saudável, no município de Resende Costa, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 3 Hábitos e estilos de vida inadequados 

Operações  - Oferecer alternativas ao uso dos psicotrópicos, como atividade física, lazer 

- Procurar parcerias e propostas que possam promover saúde através de 

atividades físicas; 

- Promover ações de prevenção a agravos não transmissíveis da saúde 

mental, como Depressão e Ansiedade.  

Projeto “Sua Mente quer o Corpo em Movimento” 

Resultados 

esperados 

Conscientização da comunidade em torno da atividade física como importante 

aliada no tratamento da saúde mental e consequente diminuição do uso de 

psicotrópicos. 

Produtos 

esperados 

 Aulas de exercícios aeróbicos e anaeróbicos. 

 Acompanhamento e monitoramento de educador físico nas atividades físicas 

dos usuários. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Profissionais qualificados para as aulas de Educação Física. 

Cognitivo: Informações sobre o tema. 

Financeiro: Recursos para algum equipamento que seja necessário aos 

exercícios físicos. 

Político: mobilização da população sobre o tema. 

Recursos críticos Estrutural: Espaço físico adequado, amplo e aberto, com aparelhos de 

ginástica disponibilizados na modalidade “Praça da Saúde”, do Governo 

Federal. 

Cognitivo: Informações técnicas qualificadas e de entendimento de toda a 

população, de modo geral. 

Político: Adesão do gestor local. 

Financeiro: Recursos para compra de equipamentos que forem necessários. 

Controle dos 

recursos críticos 

Escolha de uma pessoa responsável pela gerência dos recursos disponíveis. 

Ações estratégicas Os Agentes de Saúde deverão assinalar, em suas áreas, os usuários que 

fazem uso de medicamentos psicotrópicos e que estejam interessados em 

fazer parte do grupo “Sua Mente quer o Corpo em Movimento”. 

Prazo Reavaliações a cada 2 meses. 

Responsável pelo 

acompanhamento 

das ações 

Equipe de saúde (ACS, enfermeiros e médicos/especialistas e psicólogos). 

Processo de 

monitoramento e 

Reuniões periódicas para avaliação/acompanhamento das ações. 
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Fonte: autoria própria (2020) 

 

avaliação das 

ações 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final deste trabalho, afirma-se, em consonância com os aportes teóricos, 

que é alarmante e preocupante o uso de psicotrópicos de maneira indiscriminada. 

Essa prática, aliada ao domínio do modelo biomédico que prevê o ambulatório da 

demanda das ações da ESF na APS, é prejudicial. A ESF deve ser a concepção de 

uma tecnologia de produção do cuidado em saúde. No caso da saúde mental, 

constitui uma importante via de comunicação na rede de atenção à saúde. 

A partir desse Plano de ação, pretende-se reduzir o uso dos medicamentos 

psicotrópicos dos usuários da equipe Elo Saudável, conscientizar a comunidade em 

torno de outros aliados terapêuticos, como terapia, meditação e atividade física, esta 

última, em especial, como importante aliada no tratamento da saúde mental. Tudo 

isso favorecerá, consequentemente, a diminuição do uso de psicotrópicos. 
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