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RESUMO 

 

Este trabalho abordou o tema “uso indiscriminado dos benzodiazepínicos por 
usuários assistidos pela equipe de saúde da unidade de saúde Zé Rita em 
Santana do Paraíso – MG”. Os benzodiazepínicos são medicamentos de ação 
ansiolítica muito prescritos para pacientes que apresentam quadro de 
ansiedade e insônia. Sua ação é eficiente e rápida, porém quando mal 
administrado e em uso prolongado aumenta-se as chances de efeitos 
colaterais e dependências química e psicológica deste medicamento. O 
objetivo deste estudo foi propor um projeto de intervenção para reduzir os altos 
índices de uso indiscriminado de benzodiazepínicos  na população assistida 
pela equipe de saúde Zé Rita  no município de Santana do Paraíso – MG. Para 
isto, utilizou-se do método de Planejamento Estratégico Situacional (PES), 
onde percorreu-se os 10 passos para implementação do projeto, sendo 
realizado primeiramente um diagnóstico em saúde da área de abrangência 
para identificar os principais problemas de saúde que acometiam a população 
assistida pela equipe de saúde Zé Rita e entre eles, qual era mais urgente e de 
alcance de resolutividade por essa mesma equipe. Em seguida realizou-se 
uma revisão narrativa de literatura, com pesquisa em sites de artigos científicos 
que abordasse o tema entre os anos de 2010 a 2019. Espera-se que com a 
implantação desse projeto a população assistida pela equipe de saúde Zé Rita 
reduza de forma drástica o uso de benzodiazepínicos, como também se 
conscientizem das graves consequências do uso indiscriminado e prolongado 
desses medicamentos.  

 

Palavras-chave: Receptores Benzodiazepínicos.  Ansiolíticos. Ansiedade. 

Atenção primária a saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

ABSTRACT 

 

This work addressed the theme "indiscriminate use of benzodiazepines by 
users assisted by the health team at the Zé Rita health unit in Santana do 
Paraíso - MG". Benzodiazepines are anxiolytic drugs widely prescribed for 
patients with anxiety and insomnia. Its action is efficient and fast, but when 
mishandled and in prolonged use, the chances of side effects and chemical and 
psychological dependencies of this medication are increased. The aim of this 
study was to propose an intervention project to reduce the high rates of 
indiscriminate use of benzodiazepines in the population assisted by the health 
team Zé Rita in the municipality of Santana do Paraíso - MG. For this, we used 
the Situational Strategic Planning (PES) method, where the 10 steps for 
implementing the project were covered, with a health diagnosis of the coverage 
area being carried out first to identify the main health problems that affected the 
population. assisted by the health team Zé Rita and among them, which was 
more urgent and of reach of resolution by this same team. It was a narrative 
literature review, with research on scientific article sites that addressed the 
theme between the years 2010 to 2019. It is expected that with the 
implementation of this project, the population assisted by the health team Zé 
Rita will reduce from the use of benzodiazepines drastically, as well as being 
aware of the serious consequences of the indiscriminate and prolonged use of 
these drugs. 
 
Keywords: Benzodiazepine receptors. Anxiolytics. Anxiety. Primary health 
care. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 Aspectos Gerais do Município  

 

A população estimada do município de Santana do Paraíso em 2018 era 

de 34.643 (BRASIL, 2019).  O município é considerado de pequeno porte e tem 

proximidade com cidades do Vale do Aço, como Ipatinga, Coronel Fabriciano e 

Timóteo – MG. É considerado o mais novo dos municípios da Região 

Metropolitana do Vale do Aço, sendo que sua emancipação aconteceu em 28 

de abril de 1992 (GOULART, 2017). O município tem sua área territorial de 

276,067 Km², sua densidade demográfica de– 98,76 (hab/Km²) e 545 

empresas instaladas.  

 A população ocupada (2017) constava de 5.440 e a principal ocupação 

municipal que movimentava a economia local ainda era voltada ao comércio, 

indústrias e atividades associadas à área rural. Outra fonte de renda do 

município é o turismo ecológico, onde as cachoeiras continuam sendo o ponto 

mais significativo da região, possuindo recursos naturais significativos. 

(BRASIL, 2017; GOULART, 2017)  

No que diz respeito à religiosidade a população de Santana do Paraíso 

segundo o último Censo de 2010 era predominantemente católica e evangélica.  

Quanto a educação, no ano de 2018 foram matriculados no ensino 

fundamental 3625 alunos, no ensino médio 1199 e no pré-escolar 667 alunos. 

A taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade, segundo o censo de 2010 era 

de 97,1 %. E ainda se salienta que utilizando dados desse mesmo censo, o 

saneamento básico representava uma taxa de 77,2% de esgotamento sanitário 

(BRASIL, 2017) 

 

1.2 Sistema Municipal em Saúde  

Em âmbito geral, a adscrição da população pela atenção básica, facilita 

o trabalho em rede, sendo este o modelo predominante no município de 

Santana do Paraíso. E ainda, pelo fato da população ser predominantemente 

urbana e com acesso à educação, possibilita a abordagem das equipes de 

saúde com ações de orientação em saúde e enfoque na relação de 

corresponsabilidade entre usuário e equipe no processo de controle da saúde.  
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1.2.1 O sistema em rede do município é composto dos seguintes pontos:  

Atenção Primária:  são 11 Estratégias em Saúde da Família (ESF) 

vinculadas ás Unidades Básicas de Saúde (UBS), sendo 10 urbanas e uma 

rural e ainda, a equipe de Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) . Essa 

composição não é o suficiente para atender toda a população do município 

com a qualidade ideal e preconizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).  

Na atenção secundária existe o centro de atenção psicossocial - álcool e 

drogas (CAPS-AD) que atende usuários envolvidos com o uso de álcool e 

outras drogas. A equipe dessa unidade é formada por médicos, enfermeiro e 

psicóloga que atendem usuários em vulnerabilidade social. O município tem 

ainda o Centro de Referência em Assistência Social (CREAS), cujos 

atendimentos são voltados ao acolhimento e orientações às famílias que tem 

seus direitos violados. O intuito é aumentar a proteção aos componentes da 

família assistida.  

No serviço de atenção especializada, o município disponibiliza atendimento 

por pediatras, ginecologistas, psiquiatra e cirurgião geral. Para atendimentos 

nas demais especialidades, ou realização de raio x, os usuários são 

referenciados para município parceiro - Ipatinga – MG.  

A população conta ainda com o laboratório de análises clínicas e 

eletrocardiograma. A farmácia municipal localizada no município de Santana do 

Paraíso dispensa medicamentos de uso regular prescritos por médicos 

vinculados ao SUS.  

E no que diz respeito a atenção terciária, o município não disponibiliza 

qualquer serviço a nível hospitalar.  Para minimizar essa situação existe uma 

unidade de saúde mista para dar o primeiro atendimento no caso de urgências. 

Contudo, a condução dos casos graves que necessitam de internação 

hospitalar, é direcionada para atendimento no Hospital Municipal, Eliane 

Martins em Ipatinga ou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) nessa 

mesma localidade. Para o atendimento via Sistema Único de Saúde (SUS), os 

usuários conseguem o cartão SUS nas próprias unidades de saúde.  

 

1.3 Aspectos Gerais da comunidade 

A população da área adscrita da equipe de saúde Zé Rita é composta 

por 3.123 pessoas e 1150   famílias. Destas pessoas, a maior parte possui 

nível médio de alfabetização, sendo o perfil socioeconômico de classe média.  
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Os serviços básicos como coleta de lixo são realizados de forma completa na 

área, além de uma rede de esgoto e luz elétrica considerados satisfatórios para 

toda população. Na região encontram-se duas escolas, uma creche e igrejas. 

Basicamente o total da população trabalhadora pertencente a essa 

comunidade, é empregada no comércio local. 

Embora mantenha boa relação com a equipe de saúde, as pessoas 

somente buscam a unidade de saúde, quando tem queixas de saúde, 

predominando assistência curativa e de demanda espontânea. As famílias têm 

pouca participação nas questões sociais e preventivas que envolvem a saúde, 

e a presença em grupos operativos ou reuniões propostas pela UBS para tratar 

de temas relacionados à saúde que interessam a comunidade, é bastante 

escassa. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Zé Rita 

A Unidade Básica de Saúde, Zé Rita, está localizada na Avenida 

Lafaiete Lopes, 76, bairro Industrial em Santana do Paraíso – MG. É 

considerada de fácil acesso para população da área de abrangência. Essa 

UBS tem vinculada a ela a equipe de saúde também denominada Zé Rita que 

atua atendendo famílias cadastradas em sete micro áreas. A faixa etária das 

famílias cadastradas encontra-se descrita no quadro abaixo: 

Quadro 1: Faixa Etária da população assistida pela equipe de saúde da 
Unidade Básica de Saúde Zé Rita do Município de Santana do Paraíso/MG 
 
Faixa etária Micro 

1 
Micro 2 Micro 3 Micro 4 Micro 

5  
Micro 

6 
Micro 

7 

0-1 ano 10 3 4 8 4 3 3 

1-4 anos 25 10 9 5 3 4 6 

5-14 anos 25 20 15 12 13 15 17 

15-19 anos 20 25 14 15 12 11 9 

20-29 anos 22 25 12 19 12 18 19 

30-39 anos 19 24 15 10 12 14 17 

40-49 anos 11 23 19 12 10 9 9 

50-59 anos 10 9 8 11 8 9 10 

60-69 anos 50 22 58 41 19 12 11 

70-79 anos 14 19 15 11 15 13 19 

80 anos e mais 4 9 10 6 3 4 2 

Fonte: Própria autoria – dados da Unidade de Saúde Zé Rita, 2019 

 Esta unidade de saúde tem natureza de organização de administração 

direta da saúde, articulada ao ministério da saúde e pertencendo à esfera 
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administrativa municipal. Objetiva realizar suas ações focadas na prevenção e 

promoção à saúde das famílias da área de abrangência. 

A estrutura física é considerada adequada, porém necessita de 

ampliação para aprimoramento da assistência, favorecendo atividades 

coletivas e a realização dos grupos operativos.  É formada por:  uma sala de 

vacinas; uma sala da enfermeira; uma sala de acolhimento; uma farmácia; dois 

consultórios médicos; uma sala de curativo; um consultório odontológico com 

anexo para alocar o compressor, uma sala de coleta de exames a serem 

encaminhados para o laboratório; cinco banheiros; uma copa e uma cozinha. 

Ainda, uma sala de depósito de material de limpeza, um almoxarifado e uma 

sala para depósito de lixo.  

 

1.5 A equipe de Saúde Zé Rita da Unidade Básica de Saúde Zé Rita 

A equipe de saúde que atende a população adscrita é formada por: três 

técnicos de enfermagem, uma enfermeira, uma médica, sete agentes 

comunitários de saúde (ACS). Para dar suporte a essa equipe, há um pediatra 

e um ginecologista. Além desses, para cuidar da saúde bucal da população 

completam a equipe: um dentista e cirurgião dentista e três auxiliares bucais.  

Por fim, a equipe completa de trabalho da UBS Zé Rita ainda possui um 

assistente administrativo, um auxiliar Administrativo, dois funcionários de 

serviços gerais e um agente de endemias.  

A equipe busca fortalecer o vínculo com a comunidade por meio da 

realização de grupos operativos, como por exemplo, HIPERDIA para 

acompanhar pessoas com Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e com 

Diabetes Mellitus, além dos grupos de gestantes e as visitas domiciliares.  

 

1.6 O funcionamento da Unidade Básica de Saúde Zé Rita 

A UBS funciona de segunda à sexta-feira das 7:00 às 16:00 horas e 

todos os profissionais fazem quarenta 40 horas semanais.  

O número de pessoas, conforme a condição de saúde, vinculadas a UBS em 

2019 encontra-se descrito no quadro 2. 
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Quadro 2:  Condições de Saúde da população assistida pela equipe de 
saúde da Unidade Básica de Saúde Zé Rita, em 2019, do Município de 
Santana do Paraíso/MG 
 

Condição de saúde                                                                                   Quantitativo 
Gestantes                                                                                                      30 

Pessoas com Hipertensão Arterial Sistêmica                                                                                                400 

Pessoas com  Diabetes Mellitus                                                                                                   150 

Pessoas com doenças respiratórias (asma, DPOC, enfisema, 
outras)        

20 

Pessoas que tiveram Acidente Vascular Cerebral                                                                           10 

Pessoas que tiveram infarto                                                                    9 

 Pessoas com doença cardíaca                                                             20 

Pessoas com doença renal  8 

Pessoas com tuberculose                                                                        3 

Pessoas com câncer                                                                               11 

Pessoas com sofrimento mental                                                             954 

Acamados                                                                                                23 

 Fumantes                                                                                                18 

Pessoas que fazem uso de álcool                                                                       35 

Usuários de drogas                                                                                  12 

Pessoas com hanseníase                                                                          4 

Fonte:  própria autoria – dados da Unidade de Saúde Zé Rita, 2019 

Quanto as principais causas de óbitos, causas de internação e doenças 

de notificação referentes à sua área de abrangência, em 2019, cita-se:  

Causas de óbitos: Doenças cardíacas; 

Doenças de notificação compulsória: Dengue, zica; 

Motivos de Internação: Pneumonia, doenças respiratórias em crianças, 

cardiopatas e adoecimento de câncer. 

As consultas são realizadas pela médica e enfermeira na UBS, além das 

visitas domiciliares e grupos operativos que são frequentes na unidade. Grupos 

de saúde mental, de idosos e de gestantes ocorrem também são realizados na 

unidade.  

Todas as ações na unidade visam atender o paciente no modelo 

centrado na pessoa e não na doença. O maior problema observado com 

relação ao funcionamento da unidade de saúde é a ausência do sistema de 

referência e contra referência efetivas, bem como comunicação ineficiente 

entre os setores da saúde. 

  As atividades desenvolvidas pela equipe na UBS Zé Rita, são 

organizadas da seguinte maneira: 

Manhãs: 

Segunda, terça e quarta feita de 7 ao 12:00:  
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 Atendimento de 15 fichas eletivas e cinco urgências 

Sexta-feira 7:00 às 12:00 Horas 

 O grupo HIPERDIA, acontece a cada 15 dias - média de 25-30 

participantes 

 Atendimento de idosos agendados – Média de cinco idosos 

agendados 

 Troca de receitas 

Tardes:  

Segunda-feira de 13:00 as 16:00 horas 

 Puericultura - Cinco crianças 

Terça-feira de 13:00 as 16:00 horas 

 Atendimento de idosos agendados – Média de cinco idosos  

Quarta-feira de 13:00 as 16:00 horas 

 Realização de pré-natal: média de quatro gestantes por semana. 

Sexta-feira de 13:00 as 16:00 horas 

 Visitas domiciliares – média de oito visitas por semana 

Quinta-feira de 07:00 as 16:00 

 A equipe utiliza o tempo para organizar reuniões, organizar as agendas 

e atender livre demanda.  

 

1.7 O dia a dia da equipe Zé Rita 

A equipe é participativa e envolvida com a população da sua área de 

abrangência e tem suas atividades focadas nas demandas dos usuários e nas 

ações preventivas de saúde.  As reuniões acontecem uma vez por semana na 

unidade da seguinte forma: todos os membros da equipe de saúde participam e 

eu, enquanto médica da equipe, seleciono um tema específico voltado à saúde 

para trabalhar com eles. É nesse momento que são realizadas atividades de 

Educação em Saúde, com ampla discussão sobre o tema proposto, 

favorecendo o aprendizado. Também ocorre, nesse momento, troca de 

informações dos assuntos referentes à unidade de saúde, dificuldades e 

propostas de melhorias na assistência. Na prática, em cada reunião, faz-se um 

levantamento sobre o contexto de saúde da população assistida e uma 

avaliação dos serviços oferecidos ao usuário e família, buscando organizar o 

processo de trabalho pautado na realidade da comunidade.  
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As práticas de gestão participativa na saúde reforçam e estabelecem os 

trabalhadores como agentes de transformação dos processos de cuidado em 

saúde.  

Todas as atividades da equipe na rotina de trabalho já foram descritas 

no item anterior e se organizam da seguinte maneira: 

 Os grupos operativos são conduzidos pela médica e, em alguns 

momentos, temos a participação da enfermeira ou outro 

profissional da unidade. A seleção do   tema a ser trabalhado e a 

organização da prática do grupo ocorre uma semana antes da 

realização do mesmo. 

 As visitas são conduzidas pela médica, enfermeira, ACS e desta 

forma, dedica-se um bom tempo da semana para a assistência 

domiciliar; sendo que cada ACS organiza previamente as visitas 

dentro de sua microárea.  

 Agenda está bem distribuída, abrangendo o público da demanda 

crônica e aguda da área; 

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

(primeiro passo)  

Como primeiro passo do planejamento do projeto de intervenção, lista-se 

os principais problemas enfrentados na unidade, sendo os mesmos 

identificados a partir de reunião com a equipe de saúde e levantamento de 

dados em prontuários na unidade:  

 

1 – Há um alto número de usuários que fazem uso indiscriminado de 

benzodiazepínicos. Registra-se um grande número de pacientes com 

depressão e transtornos de ansiedade, ainda sem o tratamento adequado; 

2 – Existem muitas pessoas com Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e 

Diabetes Mellitus-DM cadastradas na unidade, porém sem o controle 

adequado.  

3 – Existem muitos pacientes cadastrados com cardiopatias crônicas que 

necessitam de acompanhamento rigoroso. 

4 -  Há um alto índice de pessoas com Infecção sexualmente transmissível 

(IST) 



16 
 

  

 

Ainda se cita outros problemas que interferem no dia a dia da UBS que 

estão associados de forma indireta à assistência:  dificuldade no 

relacionamento interpessoal entre profissionais da equipe de saúde, pouca 

comunicação entre os setores da saúde, dificultando o sistema de referência e 

contra referência, além de poucos profissionais especializados para 

encaminhamentos. 

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

intervenção (segundo passo) 

Quadro 3 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Zé Rita, Unidade Básica 

de Saúde Zé Rita, município de Santana do Paraíso,  stado de Minas Gerais 

Problemas Importância 
* 

Urgência 
** 

Capacidade de 
enfrentamento 
*** 

Seleção/ 
Priorização
**** 

Alto número de 
usuários que fazem 
uso indiscriminado de 
benzodiazepínicos 

Alta 7 Parcial 1 

Muitos hipertensos 
com controle 
inadequado 
cadastrados na 
unidade 

Alta 6 Parcial 2 

Muitos cardiopatas 
cadastrados 

Alta 6 Parcial 3 

Muitos diabéticos com 
controle inadequado  

Alta 4 Parcial 4 

Muitas pessoas com 
Infecções sexualmente 
transmissíveis  

Médio 4 Fora 5 

Dificuldades no 
relacionamento 
interpessoal da equipe 
de saúde  

Médio 3 Fora 6 

Fonte: própria autoria, dados da Unidade de Saúde Zé Rita, 2020 
*Alta, média ou baixa 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
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2 JUSTIFICATIVA  

Segundo Gonçalves et al., 2014, observa-se nas últimas décadas um 

aumento dos quadros de transtornos mentais assistidos na Atenção Primária. 

Esses transtornos, em geral, estão associados a um prognóstico reservado e 

altos custos para os cofres públicos. Muitos fatores podem contribuir para 

desencadear ou potencializar os transtornos mentais, entre eles:  estilo de vida, 

altos níveis de estresse, alta carga horária de trabalho, sedentarismo e baixa 

qualidade de vida.  

A ansiedade, um dos transtornos mentais mais frequentes, é identificada 

como um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, caracterizado 

por tensão ou desconforto derivado de antecipação de perigo, de algo 

desconhecido ou estranho ao indivíduo (PORTUGAL, 2011). 

Para controle desses quadros, a população procura a UBS em busca de 

medicamentos, em especial os benzodiazepínicos. Á partir do início do 

tratamento, apresentam resistência para o acompanhamento adequado e 

insistem na renovação da receita sem a avaliação profissional adequada. 

Essa é também a realidade da população assistida pela equipe de 

Saúde Zé Rita em Santana Do Paraíso –MG, onde se identifica altos índices 

transtornos mentais e uso de benzodiazepínicos, sem o acompanhamento 

adequado. Acreditamos que uma abordagem eficaz a estas pessoas envolve a 

assistência multiprofissional, que inclui orientação sobre medicamentos, 

psicoterapia, acompanhamento psiquiátrico, uso de psicofármacos e 

intervenções, além do apoio de familiares. Neste sentido, entendendo que a   

equipe de saúde Zé Rita, está apta a assistir de forma adequada e eficaz a 

população acometida por transtornos mentais, é que se propõe esse projeto de 

intervenção.  
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

Propor um projeto de intervenção para altos índices de uso 

indiscriminado de benzodiazepínicos na população assistida pela equipe de 

saúde Zé Rita no município de Santana do Paraíso – MG 

 

3.2 Objetivos específicos 

 Através dos grupos operativos em saúde mental orientar sobre o 

tratamento adequado dos transtornos mentais, em especial, da 

ansiedade. 

 Orientar a população por meio dos grupos operativos em saúde mental 

conscientizando-a sobre o tratamento adequado dos transtornos 

mentais, em especial, da ansiedade. 

 Buscar estratégias da equipe de saúde para atuação  junto aos 

pacientes que apresentam transtorno de ansiedade; 

 Orientar a equipe de saúde para atuarem melhor com os quadros de 

ansiedade na unidade e encaminhar os usuários se necessário. 
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4 METODOLOGIA 

 

 A construção deste projeto de TCC, iniciou-se com o estudo do módulo 

de Planejamento em saúde, com a coleta de dados da unidade de saúde e 

conhecimento da área, por meio do diagnóstico situacional em saúde da ESF 

Zé Rita em Santana do Paraíso – MG. Neste diagnóstico, construído junto a 

equipe de saúde, levantou-se os principais problemas enfrentados na unidade 

e entre eles, qual necessitava de uma intervenção mais imediata e estava ao 

alcance de ações efetivas da equipe para controle do mesmo. Assim, o 

problema elencado para receber a intervenção foi “Alto número de usuários 

que fazem uso indiscriminado de benzodiazepínicos”.  

Toda a proposta de construção foi baseada no método do Planejamento 

Estratégico Situacional(PES) (CORRÊA; VASCONCELOS; SOUZA, 2018) 

sendo que este método possibilita um contato direto com a realidade de uma 

área de abrangência em saúde, visando enfrentar uma dificuldade 

apresentada. Para complementar a construção do projeto também foram 

utilizados os conteúdos da disciplina de Planejamento, avaliação e 

programação das ações de saúde (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018).  

Para embasar a discussão cientificamente o problema e elaboração do 

projeto, foi realizada uma revisão narrativa de literatura em bases de dados da 

Biblioteca Virtual em Saúde, e nos sites da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), além de manuais do Ministério da Saúde. A pesquisa bibliográfica foi 

realizada utilizando os seguintes descritores: Receptores Benzodiazepínicos.  

Ansiolíticos. Ansiedade. Atenção primária a saúde. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

5.1 Transtornos mentais 

Para abordar o assunto da ansiedade, torna-se necessário primeiro 

discorrer sobre os transtornos mentais em sua maior amplitude. Neste sentido, 

os transtornos mentais comuns (TMC), considerados como uns dos maiores 

problemas de saúde pública do mundo, podem ser definidos como um conjunto 

de sintomas de origem não psicótica que geralmente estão associados à 

quadros de ansiedade, depressão e estresse (MURCHO, PACHECO, DE 

JESUS, 2016). A fim de se padronizar a linguagem o termo TMC é utilizado nos 

sistemas classificatórios da psiquiatria como substituição a outros termos, 

como por exemplo, doença ou enfermidade mental.  

Para além de condições complexas de saúde que envolvem os quadros 

de TMC, esses transtornos comprometem de forma invasiva a qualidade de 

vida de seus portadores. Murcho, Pacheco, De Jesus (2016, p.31) abordam a 

perda da qualidade de vida das pessoas acometidas pelos TMC: 

Estes tipos de transtornos podem condicionar sofrimento e 
diminuição da qualidade de vida das pessoas afetadas, 
acarretando também encargos econômicos na sociedade, 
principalmente devido aos custos indiretos relacionados com 
o absentismo por doença, reformas prematuras e morte 
precoce. 

 

E além disso, o estado mental das pessoas equilibrado ou não (quadros 

depressivos e/ou ansiedade, por exemplo) podem influenciar significativamente 

o controle de doenças crônicas, que dependem de atitudes organizadas de 

administração de medicamentos e mudanças de hábitos de vida como o 

diabetes mellitus e a hipertensão arterial sistêmica, por exemplo. O estado 

mental fora dos padrões de normalidade pode também ser considerado um 

potente fator desencadeante de disfunções a nível familiar, aumentando o risco 

de doença física ou mental associada a esses quadros de desequilíbrio 

emocional (MURCHO, PACHECO, DE JESUS, 2016). 

5.2 Transtorno de ansiedade 
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Os transtornos de ansiedade constituem um grupo de maior prevalência 

dentro dos transtornos psiquiátricos, os já referidos TMC.  A ansiedade se 

manifesta de várias formas e inclui situações de fobias específicas, 

agorafobia, transtorno do pânico, de ansiedade generalizada, de ansiedade 

social, obsessivo-compulsivo, de estresse pós-traumático e de estresse 

agudo. Em geral, se manifesta como uma resposta a uma possível ameaça 

real ou não.  

Por vezes, a identificação de uma pessoa ansiosa pode ser vista como 

presença de sentimento comum de tristeza profunda. No entanto, a 

exacerbação desse sentimento, de forma a alterar atitudes das pessoas 

perante situações de rotina na vida diária, sugere a instalação de um TMC e 

requer a avaliação por profissionais de saúde específicos da área, a fim de 

verificar quando este estado deixa de ser fisiológico e passa a ser 

considerado psicopatológico (MURCHO, PACHECO, DE JESUS, 2016). 

De acordo com Faria et al. (2013, p.02): 

Os quadros psiquiátricos mais comuns tanto em crianças 
quanto em adultos, são os transtornos ansiosos. Estima-se 
que, durante a vida, a prevalência desses é de 9% para as 
crianças e 15% para os adultos. A estimativa é crescente e 
alarmante devido ao alto índice de ocupação intelectual, 
carga-horária de trabalho e/ou estudo, assim como a 
pressão proporcionada por esses, desde muito cedo.  

  

Segundo o Ministério da Saúde-MS (2015), a agorafobia, um dos 

transtornos de ansiedade, em geral desenvolvidos após um ou mais ataques 

de pânico, pode ser definido como um medo mórbido de se achar sozinho em 

grandes espaços abertos ou de atravessar lugares públicos. Essas situações 

podem causar sensação de pânico, aprisionamento, impotência ou 

constrangimento. O indivíduo diagnosticado com agorafobia tem medo e evita 

se expor a essas situações devido à presença simultânea de pensamentos 

desagradáveis dos quais pode ser difícil escapar ou não ter a ajuda 

necessária, em especial, quando os sintomas do pânico vêm à tona (BRASIL, 

2015). 

Um ataque de pânico é um surto de medo ou desconforto intenso que 

alcança um pico em minutos e se manifesta pela ocorrência de sintomas como 

https://psicologado.com.br/psicopatologia/saude-mental/transtorno-do-panico-implicacoes-e-tratamento
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palpitações, taquicardia, sudorese, tremores, falta de ar ou sufocamento, 

sensações de asfixia, dor torácica, desconforto abdominal, medo de perder o 

controle e medo de morrer (BRASIL, 2015). 

Já em outra forma de manifestação da ansiedade patológica, a 

ansiedade social, o medo do indivíduo é referente a uma situação social em 

que é exposto a possível avaliação de outras pessoas. Desta forma, sempre 

que pode, a pessoa com esse tipo de ansiedade evita processos onde a 

avaliação seja iminente, quer seja em situações de opinião pessoal, quer seja 

em processos seletivos de trabalho (BURATO, et al, 2009). 

No tocante ao transtorno obsessivo compulsivo (TOC), outra forma de 

manifestação da ansiedade, como o próprio nome diz, é caracterizado pela 

presença de obsessões, compulsões ou ambas. As obsessões são 

pensamentos, ideias ou sensações intrusivas, de caráter negativo e que geram 

angústia no indivíduo. Já as compulsões são comportamentos conscientes, 

padronizados e recorrentes como, por exemplo, as contagens e verificações 

sucessivas e ininterruptas (GOMES, COMIS, ALMEIDA, 2010).  “Para o 

indivíduo com o TOC, um simples pensamento de tragédia desencadeia uma 

série de comportamentos que visam garantir que tal tragédia não ocorra” 

(GOMES, COMIS, ALMEIDA, 2010, p. 03). Por ter um senso de 

responsabilidade aumentado, o indivíduo se sente angustiado por perceber que 

é incapaz de assegurar, em todo o tempo, a segurança das pessoas de seu 

convívio. (GOMES, COMIS, ALMEIDA, 2010) 

No que diz respeito sobre o transtorno de estresse pós-traumático 

(TEPT), esse se caracteriza por níveis aumentados de ansiedade e pelos 

momentos em que o indivíduo se imagina revivendo o evento traumático 

anterior. As situações que podem desencadear o surgimento dos sintomas são 

variados e incluem os assaltos, sequestros, tempestades entre outros 

(SBARDELOTTO et al., 2011). 

Para cada uma dessas formas de manifestações de ansiedade, as 

pessoas precisam ser individualmente avaliadas e acompanhadas para 

identificação da melhor opção de terapêutica que poderá incluir tratamento 

medicamentoso, mudanças de estilo de vida e acompanhamento 
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psicológico/psiquiátrico, a depender do diagnóstico especifico e da intensidade 

de comprometimento emocional.   

5.3 Benzodiazepínicos 

Os Benzodiazepínicos (BZD) são medicamentos hipnóticos e ansiolíticos 

com efeitos notáveis e com amplo índice terapêutico, em especial, nos quadros 

de ansiedade. Para além do seu efeito principal, apresentam ainda 

propriedades anticonvulsivantes, relaxantes muscular e amnésicas.  

Entre os anos de1970 e 1980, a classe médica iniciou uma era de vasta 

prescrição de BZD. Nesse período, foi comprovada sua eficácia no tratamento 

da ansiedade, insônia, agressividade e convulsões (AZEVEDO, 2016). Essa 

onda de uso elevado desses medicamentos se mantém até a atualidade e os 

BDZ são uma categoria de psicofármacos bastante prescrita no Brasil, sendo a 

terceira droga mais prescrita (NORDON, 2009; AZEVEDO, 2016). Estima-se 

que a população adulta brasileira usuária crônica de BDZ, seja igual a 1,6% e 

os indivíduos que abusam destes medicamentos, geralmente o fazem para 

lidar com os problemas cotidianos e com as reações de estresse da vida diária 

(FIRMINO, ABREU, PERINI, 2011). De acordo com Firmino, Abreu e Perini 

(2011), o extenso uso inadequado dos BZD é relatado, tanto em países 

desenvolvidos quanto em desenvolvimento” (FIRMINO, ABREU, PERINI, 

2011).   

Quanto a sua indicação Nordon, (2009, p.153) destaca: 

Hoje em dia, os BZD são indicados apenas para o 
tratamento agudo e subagudo de ansiedade, insônia e 
crises convulsivas, embora, no passado, tenham sido 
usados como primeira linha de tratamento para vários 
transtornos, principalmente psiquiátricos. 

 

Resgatando essa fala do Nordon (2009) é muito importante destacar que 

embora muito eficientes, os efeitos de controle da ansiedade, em geral, 

somente são eficazes nos primeiros meses de tratamento. A partir de três a 

quatro após o início da abordagem terapêutica, o nível de ansiedade volta a se 

elevar e controle desse quadro com os BZD torna-se difícil e ineficaz. Na 

realidade, esses são eventos esperados, uma vez que esses medicamentos, 

de fato, não devem ser utilizados para tratamento a longo prazo e, por isso, a 

partir do quarto mês sem o controle da ansiedade, recomenda-se a substituição 
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por outras drogas de efeito semelhante, respeitando de forma rigorosa, o 

período do efeito desejável dos BZD. Além disso, o uso por um tempo maior 

desses medicamentos pode causar tolerância e dependência. Esses efeitos 

poderão ser perpetuados pela prescrição equivocada do prescritor ou até 

mesmo pelo aumento da dose pelo próprio paciente para alcance do controle 

da ansiedade, porém, sem conhecimento do seu médico (NORDON, 2009).   

5.4 Assistência aos transtornos mentais na Atenção Primária de Saúde 

Faz parte da assistência na atenção primária, a inclusão das ações da 

saúde mental no contexto SUS. Essas estratégias de abordagem no nível de 

atenção primário, contribuíram para a consolidação da Reforma Psiquiátrica 

brasileira e também para a demanda da reorientação da prática das equipes de 

saúde da família diante dos usuários com comprometimento da saúde mental, 

na Atenção Primária a Saúde-(APS). A resolutividade necessária e 

indispensável nesses casos, é um dos princípios do SUS, e é definida como a 

capacidade do sistema de saúde em solucionar ou minimizar uma demanda 

apresentada pelos usuários no serviço de saúde (ROTOLI, et al., 2019). Nesse 

sentido, esses mesmos autores ressaltam que para alcance rápido da 

resolutividade de uma alteração no quadro de Saúde mental (SM), um serviço 

de saúde somente conseguirá êxito, se associar um conjunto de ações 

integradas e multiprofissional, em especial com a abordagem preventiva dos 

agravos mentais.  Porém, como salienta Rotoli, et al (2019, p.4): 

A literatura aponta que os profissionais da Estratégia de 
Saúde da Família ainda desenvolvem um modelo 
essencialmente biomédico, com estrutura curativa, centrado 
na doença e arraigado ao tratamento psiquiátrico com forte 
medicalização, reforçando um modelo de atenção em saúde 
que limita ações resolutivas em saúde mental (ROTOLI, et 
al., p. 04, 2019) 

Neste sentido, os profissionais das equipes de saúde na Atenção 

Primária justificam esse modelo de atenção, baseado em sentimentos como de 

impotência, angústia e despreparo frente aos cuidados em saúde mental. 

Relatam, que na maioria das Unidades da Atenção Primária, não há 

capacitação contínua e frequente da equipe multiprofissional no que se refere 

ao atendimento de pessoas com transtorno mental. Para o sucesso resolutivo 

das alterações da saúde mental recomenda-se ações/abordagens centradas na 

pessoa e não na doença; as visitas domiciliares devem acontecer de forma 
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frequente de modo a permitir o acompanhamento da evolução do quadro, 

assim como devem ocorrer grupos operativos de saúde mental, onde se 

discutirão as várias nuances que envolvem o comprometimento da saúde 

mental. Esses grupos são estratégias bem aceitas na atenção primária com a 

utilização de técnicas de relaxamento, com respiração adequada, onde o 

paciente aprende técnicas com os profissionais da saúde e coloca-as em 

prática ao longo do dia sem a presença do profissional. Por fim, para uma 

abordagem completa, deverá ocorrer um projeto terapêutico singular, 

específico para a individualidade de manifestação da saúde mental em cada 

paciente (CAIXETA, 2014). 

É importante destacar ainda que, a efetividade dos tratamentos dos 

TMC, devem ser rigorosamente acompanhados e reavaliados com frequência 

regular, pois, os protocolos nacionais e internacionais trazem que o tratamento 

superior a seis meses é um risco para o desenvolvimento de dependência e 

tolerância.  
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6 PLANO DE AÇÃO  

Depois da priorização dos problemas apontados pela equipe da ESF em 

Santana do Paraíso - MG, elencou-se “Alto número de usuários que fazem uso 

indiscriminado de benzodiazepínicos” como o principal e mais urgente 

problema a receber intervenção da equipe de saúde.  

Os quadros a seguir apresentam o desenho das operações – para cada 

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

esperados, os produtos esperados, os recursos necessários para a 

concretização das operações (estruturais, cognitivos, financeiros e políticos). A 

construção Aplicou-se a metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado 

(FARIA: CAMPOS; SANTOS, 2018).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (Terceiro passo) 

 

A partir da estimativa rápida e levantamento de dados do problema 

prioritário na ESF Zé Rita, observa-se que uma média de 30%, (±954 pessoas) 

de toda população assistida, fazem ou fizeram uso de algum tipo de 

benzodiazepínicos para quadros de ansiedade ou insônia e pode-se considerar 

grande parte deles, senão a maioria, não passa por psiquiatras ou psicólogos 

para avaliação e acompanhamento de seu estado mental.  

A saúde mental precisa de atenção diferenciada, bem como dispositivos na 

saúde pública que possam atender demandas referentes a essa condição de 

saúde, de forma contínua e humanizada, fazendo uma rede de comunicação 

entre os profissionais para uma abordagem adequada. Mas, na rotina diária de 

trabalho, identifico que ainda existe dificuldades para essa abordagem 

adequada até pela carência de profissionais especializados na rede, como 

psiquiatras e psicólogos. E assim, os pacientes com quadro de transtornos de 

ansiedade não fazem tratamento adequado, apenas fazem uso prolongado e 

indiscriminado dos benzodiazepínicos (BDZ), buscando a UBS apenas para 

renovação de receitas.  

Para melhor compreensão da dimensão do problema, registra-se no 

quadro quatro os números referentes aos usuários acometidos por transtornos 

mentais.  

 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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Quadro 4. Quantitativo de pessoas acometidas por transtornos  
mentais assistidas pela equipe de saúde Zé Rita em Santana do 
Paraíso/MG.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: própria autoria, Unidade de Saúde Zé Rita, 2019 

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

A ansiedade é um transtorno de alta prevalência na atualidade e 

também na população assistida pela equipe de saúde Zé Rita. Causa sintomas 

desagradáveis que podem diminuir a produtividade e a qualidade de vida do 

paciente. A ansiedade per si é um sentimento natural do ser humano, porém 

torna-se patológica quando, sem causa aparente, gera sintomas exacerbados e 

desproporcionais à naturalidade de uma situação de rotina (MONTIEL, 2014).  

 Quando se confirma o diagnóstico da ansiedade como um transtorno 

mental, uma das abordagens propedêuticas é a utilização de medicamentos e, 

os benzodiazepínicos, são os ansiolíticos mais utilizados para controle desse 

quadro.  No entanto, talvez por falta de conhecimento da própria equipe de 

saúde e dos usuários, o acompanhamento adequado e avaliações periódicas 

necessárias para a manutenção do uso desse medicamento, são na maioria 

das vezes ignorados por todos os envolvidos no controle do transtorno mental. 

Em consequência, as receitas são renovadas, de forma pouco criteriosa, 

levando ao uso indiscriminado e inadequado do uso dos benzodiazepínicos,  

Pessoas com demanda para 
atendimento a transtornos 

mentais 

Número Fonte 

Pessoas com demanda para saúde 
mental (depressão/ ansiedade) no 
Município de Santana do Paraíso – 
MG 

2500 SIAB  

Pessoas com diagnóstico de 
ansiedade em tratamento 
Cadastrados na Equipe Zé Rita 

560 Registro da 
Equipe 

 Pessoas com diagnóstico de 
ansiedade acima de 60 anos 

140 Registro da 
Equipe 

Pessoas com diagnóstico de 
ansiedade e  com controle 
inadequado, ou seja que fazem uso 
de benzodiazepínicos de forma 
indiscriminada e sem 
acompanhamento. 

954 Registro da 
Equipe 
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 A vivência diária na assistência a população com transtornos mentais, 

em especial portadores da ansiedade, faz entender que as possíveis causas do 

uso inadequado e indiscriminado dos benzodiazepínicos são:  o 

desconhecimento dos reais efeitos do uso inadequado desses medicamentos 

(dos usuários e da equipe de saúde), o nível de estresse da população, 

provavelmente associado a problemas financeiros e profissionais, além da 

predominante vida sedentária dessa mesma população. Outro fator bastante 

importante e, de intervenção acessível para a equipe de saúde, é a facilidade 

em conseguir a renovação das receitas sem a necessidade de reavaliação do 

profissional capacitado. 

6.3 Seleção dos nós críticos (sexto passo) 

Os nós críticos são as causas que geram o problema prioritário, e cuja 

resolução terá grande impacto também na resolução do referido problema.  

Neste projeto identificou-se os seguintes nós críticos:   

 Baixo nível de conhecimento dos usuários sobre transtornos mentais, 

bem como do uso adequado dos benzodiazepínicos. 

 Baixo número de capacitações da equipe de saúde sobre abordagem ao 

usuário com transtorno mental. 

 Ausência de avaliação do usuário na renovação das receitas de 

benzodiazepínicos; 
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6.4 Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, 
resultados e produtos esperados, recursos necessários e críticos (sexto 
passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 
 

 Fonte própria autoria 
 
 

 

  

Quadro 5 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 
passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “ Alto número de 
usuários que fazem uso indiscriminado de benzodiazepínicos ”, na população 
sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Zé Rita, do município 
Santana do Paraíso, estado de Minas Gerais 
 Nó Crítico 1 Baixo nível de conhecimento dos usuários sobre transtornos 

mentais, bem como do uso adequado dos benzodiazepínicos. 

6º Passo: Operação  Proporcionar informações aos usuários sobre os Transtornos 
de ansiedade (TAs) e tratamento, em especial, o uso 
adequado do benzodiazepínicos.  

6º Passo: Projeto  “Lidando com a ansiedade” 

6º Passo: Resultados 
esperados 

- Aumentar o nível de conhecimento dos usuários sobre 
transtornos mentais e as abordagens terapêuticas. 
- Pacientes diagnosticados com ansiedade patológica mais 
aderentes ao tratamento proposto.   

6º Passo: Produtos 
esperados 

 Usuários com transtornos mentais mais conscientes da 
necessidade acompanhamento rigoroso do uso de 
benzodiazepínicos. 
- Grupos operativos de rotina sobre o uso dos BZD 

6º Passo: Recursos 
necessários 

Estrutural: Organização da Agenda da equipe para 
viabilização dos grupos operativos 
Político:  aprovação do projeto pelos gestores públicos e 
articulação intersetorial. 
Financeiro – Custeio dos materiais utilizados no projeto 

7º Passo: Viabilidade do 
plano - recursos críticos  
 

Estrutural: Agenda não adequada para inserção dos grupos 
operativos 
Político: projeto ainda não aprovado e articulação 
intersetorial ainda não efetivada. 
Financeiro – Recursos ainda não disponibilizados  

8º Passo: Controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Apresentação do projeto para os gestores públicos a fim de 
promover a sensibilização e agilidade na aprovação e 
providências relativas a efetivação das articulações 
intersetoriais. 
Discussão com a equipe para reorganização da agenda 

9º Passo: Acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Dois meses para o início do projeto 
Responsáveis: Equipe de saúde sob a coordenação da  
Médica e enfermeira 

10º Passo: Gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

A gestão do plano ocorrerá com a participação da equipe de 
saúde coordenada pela médica e enfermeira. Serão aplicadas 
atividades avaliativas após grupos operativos para verificação 
do aprendizado dos usuários, serão realizadas reuniões 
quinzenais para avaliação dos objetivos alcançados e 
estratégias para aprimoramento dos pontos considerados 
negativos do projeto. 
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Fonte própria autoria 

 
  

Quadro 6 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Alto número de usuários 

que fazem uso indiscriminado de benzodiazepínicos”, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Zé Rita do município de 

Santana do Paraíso-MG 

Nó Crítico 2 Baixo número de capacitações da equipe de saúde sobre 
abordagem ao usuário com transtorno mental. 

6º Passo: Operações Capacitações acerca dos transtornos de ansiedade, suas 
formas de abordagens e suas complicações. 

6º Passo: Projeto “Entendendo a saúde mental” 

6º Passo: Resultados 
esperados 

Equipe capacitada a atender de forma eficaz os usuários com 
transtorno mental. 

6º Passo: Produtos 
esperados 

Protocolo para atendimento aos usuários com transtornos 
mentais 
Agenda para avaliação de usuários com transtornos mentais 
Campanha educativa da população sobre transtornos mentais 
e uso de benzodiazepínicos. 

6º Passo: Recursos 
necessários 

Estrutural: Local adequado para realização das capacitações  
Cognitivo–Profissionais aptos a realizarem uma capacitação 
de qualidade.  
Organizacional: organização da agenda dos profissionais de 
modo a disponibilizar tempo para capacitação 
Financeiro – Custeio dos materiais didáticos a serem 
utilizados durante as capacitações  

7º Passo: Viabilidade do 
plano - recursos críticos  
 

Cognitivo – Profissionais especializados (Psiquiatras e 
Psicólogos) 
Organizacional – preparação de agenda para viabilizar a 
capacitação 
Financeiro – financiamento de cartazes, folderes e outros 
meios de comunicação. 

8º Passo: Controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Socialização do projeto aos gestores públicos a fim de 
sensibilização para disponibilizar profissionais da rede 
(psiquiatras e psicólogos)  e recursos financeiros para 
operacionalização da capacitação. 

9º Passo: Acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Três meses para o início do projeto 
Responsáveis: Equipe de saúde da ESF coordenada pela  
Médica e enfermeira 

10º Passo: Gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Serão realizadas atividades de avaliações formativas para 
compreensão do nível de conhecimento alcançado pela 
equipe após as capacitações. A partir dos resultados, serão 
utilizadas estratégias para aprimoramento nos pontos 
considerados frágeis de aprendizado. 
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Fonte própria autoria 
 

 

 

  

Quadro 7 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 
passo) sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “ Alto número de 
usuários que fazem uso indiscriminado de benzodiazepínicos”, na população 
sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Zé Rita do município de 
Santana do Paraíso-MG 
 Nó crítico 3 Ausência de avaliação do usuário na renovação das receitas 

de benzodiazepínicos; 

6º Passo: Operações Proporcionar  melhor contato entre usuários/ familiares e 
equipe de saúde a fim de fortalecer o vínculo dessa relação. 

6º Passo: Projeto “ Controle da Ansiedade na Atenção Básica” 

6º Passo: Resultados 
esperados 

Vínculo estabelecido e fortalecido entre os profissionais da 
saúde e usuários com diagnóstico de ansiedade. 
Diminuição de 100% do número de usuários em uso 
indiscriminado de benzodiazepínicos 

6º Passo: Produtos 
esperados 

Participação ativa dos usuários em uso de benzodiazepínicos 
nas consultas de avaliação. 
Consultas de rotina para avaliação do usuário dos 
benzodiazepínicos. 

6º Passo: Recursos 
necessários 

Estrutural: consultórios para consultas de avaliação 
Cognitivo: profissionais médicos capacitados para avaliarem 
e fazerem o acompanhamento do uso dos benzodiazepínicos 
Organizacional: inserir na agenda dos profissionais 
consultas de avaliação do uso dos benzodiazepínicos. 

7º Passo: Viabilidade do 
plano - recursos críticos  
 

Os recursos necessários estão ao alcance da equipe e por 
isso, não existem recursos considerados críticos 

8º Passo: Controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Os recursos necessários estão ao alcance da equipe e por 
isso, não existem recursos considerados críticos 

9º Passo: Acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Quatro meses para o início do projeto 
Responsáveis: Equipe de saúde da ESF coordenada pela  
Médica e enfermeira 

10ºGestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Serão realizadas reuniões quinzenais para avaliação do 
cumprimento das metas de avaliação dos usuários em uso de 
benzodiazepínicos. E  traçar ações estratégicas para reverter 
o quadro de metas não cumpridas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho buscou abordar o uso indiscriminado dos benzodiazepínicos, 

bem como citar sobre suas indicações adequadas de tratamento com esses 

medicamentos. Destaca-se que os BDZ são indicados para tratar transtornos 

de ansiedade e insônia, e são comumente prescritos para pacientes que 

buscam serviços de saúde a fim de auxiliar nesses tipos de transtorno mental. 

Atualmente registra-se uma alta prevalência dos TMC no Brasil e, em especial, 

na UBS Zé Rita. Acredita-se que os fatores associados ao aumento desses 

transtornos na UBS referida são: sobrecargas de trabalho, aumento das 

cobranças sociais e familiares, nível de estresse aumentado, entre outros.  

Os diagnósticos precisam ser feitos com critérios clínicos específicos e 

rigorosos para detecção precoce do comprometimento da saúde mental e 

tratamento individualizado e adequado, não somente pela dosagem, quanto 

também pelo tempo de uso dos BZD. Essa abordagem terapêutica envolve uso 

controlado de medicações, psicoterapia, mudança de estilo de vida, incluindo 

realização de atividade física regular, inserção em contexto social, atividades 

de lazer e acompanhamento regular.  

Há uma expectativa da equipe de saúde Zé Rita que com a implantação 

efetiva desse projeto, haja uma redução de 100% dos casos de uso de BZD 

sem o acompanhamento adequado, pois dessa forma haveria uma melhoria 

importante na qualidade de vida dos usuários atendidos por essa equipe.  
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