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RESUMO 
 
 

O consumo abusivo de benzodiazepínicos e drogas psicotrópicas constitui um grave 
problema de saúde pública. Os efeitos adversos de tal prática vão desde taquicardia 
até dependência. Na Unidade Básica Saúde Manoel Gamas de Oliveira, Vila 
Formosa, Minas Gerais há 65 usuários que fazem uso contínuo dos 
benzodiazepínicos por um período maior que 120 dias, sendo a maioria mulheres 
acima dos 35 anos. Nesse contexto, objetiva-se realizar um projeto de intervenção 
para reduzir as consequências do abuso de drogas psicotrópicas e 
benzodiazepínicos dos usuários da Unidade de Saúde Manoel Gamas de Oliveira 
em Vila Formosa, Minas Gerais. Trata-se de uma proposta de intervenção baseado 
no Planejamento Estratégico e Método da Estimativa Rápida. Também foi realizada 
a pesquisa bibliográfica nas bases de dados da Biblioteca Virtual da Saúde e 
Scientific Electronic Library Online. Foram identificados os nós críticos a serem 
superados a partir de ações multidisciplinares e trabalho em equipe envolvendo 
profissionais da saúde, pacientes e comunidade. Espera-se a partir de projeto 
abordar de forma mais intensa a saúde mental nesta unidade, abordando tanto 
situações de prevenção como também de educação em saúde.  
 

 
 
Palavras-chave:  Saúde Mental. Psicotrópicos. Atenção Primária em Saúde



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
  
The abusive consumption of benzodiazepines and psychotropic drugs has caused a 
serious public health problem. The adverse effects of the practice range from 
tachycardia to addiction. In the Manoel Gamas de Oliveira Basic Health Unit, Vila 
Formosa, Minas Gerais, there are 65 users who continuously use benzodiazepines 
for a period longer than 120 days, the majority of them over 35 years old. In this 
context, the objective is to carry out an intervention project to reduce the 
consequences of abuse of psychotropic and benzodiazepine drugs by users of the 
Manoel Gamas de Oliveira Health Unit in Vila Formosa, Minas Gerais. It is an 
intervention proposal based on Strategic Planning and the Rapid Estimation Method. 
A bibliographic search was also carried out in the databases of the Virtual Health 
Library and the Electronic Scientific Library Online. We use criminals oversized 
based on multidisciplinary actions and teamwork involving health professionals, 
patients and the community. The project is expected to address the most intense 
form of mental health in this unit, to address situations of prevention as well as health 
education 
 
 
Keywords: Mental health. Psychotropic drugs. Primary attention 
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1-INTRODUÇÃO 
 

1.1 Aspectos gerais do município 
 

Para falar de Vila Formosa, é preciso falar de Rio do Prado. O município de Rio do 

Prado foi assim chamado em razão do Rio Prado que banha a região, tendo a 

nascente no vizinho município de Águas Formosas, o qual, depois de atravessar o 

município, penetra no Estado da Bahia, onde recebe o nome oficial de Jucurucu 

(IBGE, 2019). 

 

Trata-se de um município pequeno porte com cerca de 5.167 habitantes. Atualmente 

não trabalhamos em Rio do Prado, e sim em Vila Formosa, distrito de Rio do Prado, 

localizado a 37 km de distância do município. Como não foram encontrados dados 

específicos de Vila Formosa no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), apresentaremos dados do município.  

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) de Rio do Prado é 0,605, em 2010, o 

que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM) entre 

0,600 e 0,699. A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é 

Longevidade, com índice de 0,807, seguida de Renda, com índice de 0,573, e de 

Educação, com índice de 0,479 (IBGE, 2019). 

 

As atividades econômicas são voltadas em grande parte para zona rural (criadores 

de gado de corte e leite, pequenos produtores da agricultura familiar. Outra parte 

das pessoas trabalham como servidores municipais e estaduais e outro percentual 

são comerciantes locais (IBGE, 2019).  

 

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 15,5 óbitos por 1.000 nascidos 

vivos. As internações devido a diarreias são de 1.7 para cada 1.000 habitantes. 

Comparado com todos os municípios do estado, fica nas posições 1 de 853 e 140 de 

853, respectivamente. Quando comparado a cidades do Brasil todo, essas posições 

são de 1 de 5570 e 1738 de 5570, respectivamente (IBGE, 2017). 
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1.2 O sistema municipal de saúde  
 

O município conta com três unidades básicas de saúde (UBS), sendo que uma 

funciona 24 horas por dia. O município não tem Unidade de Pronto Atendimento - 

UPA e os casos emergenciais são encaminhados para o hospital da cidade de 

Felisburgo, Minas Gerais. 

O município conta ainda com farmácia, laboratório, no entanto este serviço funciona 

de forma precária. Duas das três UBS contam com o serviço de saúde bucal assim 

como, fisioterapia pelo o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). O munícipio 

não apresenta Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Apresenta uma pactuação 

com Consórcio de Saúde Intermunicipal, que é, através dele que são encaminhados 

os pacientes para serviços de atenção secundária principalmente. 

 

1.3 Aspectos da comunidade  
 

A comunidade de Vila Formosa é formada por aproximadamente 1580 habitantes, 

dentre estes, o maior número são adultos e idosos entre 20 a 70 anos de idade. A 

comunidade possui uma escola, duas farmácias, duas praças, uma igreja. Seus 

moradores são aposentados, trabalhadores do campo (agricultores, lavoureiros, 

vaqueiros e pecuaristas) e comerciantes locais em sua maior parte.   

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Manoel Gamas Oliveira  
 

A Unidade Básica de Saúde da Família Manoel Gamas Oliveira contém uma sala 

para atendimento médico, uma sala para enfermeira, sala de vacina, sala de 

observação, sala de triagem e sala de espera, sala de curativo (possibilidade de 

realização de procedimentos tais como: suturas e drenagens de pequenos 

abcessos, farmácia (baixa disponibilidade de medicamentos), expurgo, sala de 

reunião e cozinha. Apresenta-se uma lista de necessidade, tais como: computadores 

novos, impressora, ar condicionado novos, balanças, macas, esfigmomanômetro, e 

demais recursos que muitas vezes dificultam e diminuem a qualidade no 

atendimento. A demanda é alta, e as possibilidades de diagnóstico bastante 

limitadas, havendo somente o básico. 
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1.5 A Equipe de Saúde da Família Manoel Gamas Oliveira da Unidade Básica de 

Saúde Manoel Gamas Oliveira 

 

A Equipe é formada pelos profissionais: um médico, uma enfermeira, três técnicos 

de enfermagem, quatro Agente Comunitário de Saúde (ACS), uma secretária, um 

dentista, um auxiliar de serviço bucal e dois motoristas. 

Em relação aos grupos, na unidade há o grupo de diabético e hipertenso (Hiperdia) 

e de saúde mental. Além disso, a unidade conta com apoio do, o qual possui uma 

nutricionista, um psicólogo, um fisioterapeuta e um assistente social. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Manoel Gamas Oliveira 
 

A Unidade de Saúde Manoel Gamas de Oliveira, Rua Bela Vista, 19, Vila Formosa - 

Rio do Prado, Minas Gerais, apresenta um horário de funcionamento comum indo 

das 7:00 horas às 17:00 horas, com intervalo de 2 horas de almoço. São atendidos 

em média 20 fichas na parte da manhã e 20 fichas a tarde, totalizando 30 

atendimentos dia. Nesses atendimentos estão inclusos tanto demanda 

programada/agendada como demanda espontânea. Os ACS e a Equipe fazem duas 

vezes por mês atendimentos (visita domiciliar). Existem grupos operativos na 

Unidade de Saúde para Hipertensos e Diabéticos, como o Hiperdia. A equipe de 

saúde tem conhecimento sobre suas atribuições, havendo de fato uma rotina de 

atendimento. Nesse sentido as principais funções estão ligadas ao atendimento pré-

natal, puericultura, imunizações, controle de câncer de mama e de colo de útero, 

prevenção do câncer de próstata, doenças crônicas não transmissíveis (hipertensão 

e diabetes). Um fator primordial é o atendimento à comunidade. No momento não 

existem áreas descobertas. 

  

1.7 O dia a dia da equipe Manoel Gamas Oliveira  
 
O quadro 1 apresenta a agenda de trabalho da Equipe de Saúde da Família Manoel 

Gamas Oliveira 
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Quadro 1. Agenda de trabalho da Equipe de Saúde Manoel Gamas Oliveira, no 
distrito Vila Formosa, Minas Gerais 
 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Atendimento médico  
7h - 17h 
 (Demanda 
espontânea/ 
Resultado de exames 
e Renovação de 
Receitas) 
 
Enfermagem  
7h - 9h  
Triagem e vacinação 
 
Fisioterapia  
7h as 13h: 
 
Atendimento do 
Dentista 
7h as 17h  
Ponto de Apoio 
 
Visita domiciliar 
(ACS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atendimento de 
médico, 
enfermeiro e 
ACS em pontos 
de apoio 
7h - 14h 
 
Atendimento da 
equipe do NASF 
(psicóloga, 
assistente social, 
nutricionista) 
7h as 14h  
 
Atendimento do 
Dentista 
7h as 17h  
 
Técnicos:  
7h- as 17 
Troca de 
curativos 
 
Visita domiciliar 
(ACS) 
 

 
 
 

Atendimento 
médico  
7h -11h Demanda 
espontânea 
13h-17h Pré-natal 
e Puericultura) 

- 
Enfermagem e 
técnicos: 
Acolhimento e 
Triagem  
 
7h as 13h: 
Fisioterapia  
 
Atendimento do 
Dentista 
7h as 17h  
 
 
Visita domiciliar 
(ACS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atendimento 
médico 
7h - 11h Grupo 
Hiperdia 
13 as 17h  
Visita domiciliar 
 
13h - 17h 
Preventivo 
(enfermeira) 
 
Atendimento do 
Dentista 
7h as 17h  
 
Visita domiciliar 
(ACS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médico:  
7h - 17h 
Atividades 
relacionadas à 
ensino a 
distância(pós-
graduação) 
 
7 h - 17h 
Vacinação 
 
Atendimento do 
Dentista 
7h as 17h  
 
Visita domiciliar 
(ACS) 
 
15h - 16h 
Reunião equipe 
(quinzenal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Próprio autor, 2020 
 
 

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

Formosa (primeiro passo) 

 

Ao realizar uma reunião juntamente com a equipe de saúde verificou-se que a 

comunidade necessita de muitas melhorias, principalmente no âmbito de infra 

estrutura, população com alto nível de analfabetismo, principalmente entre idosos, 

problemas sociais de falta de emprego, renda per capita bastante baixa, IDH baixo, 

população sem conhecimento algum sobre medidas de educação em saúde, 

higiene, consumo de água não tratada.  
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Contudo, estes problemas, a maioria, se dão num âmbito que a atividade do médico 

não pode atingir, ou seja, necessita de ações políticas para obtenção de resultados.  

Como também existem muitos pacientes de saúde mental, em conversa com a 

equipe desejou-se promover um programa de reabilitação mental, com enfoque nas 

consequências que os medicamentos psicotrópicos e benzodiazepínicos podem 

causar. Acredita-se que este problema seja um que dê bons resultados, frente ao 

fato de haver muitos pacientes que podem ser considerados dependentes dessas 

drogas na UBS Manoel Gamas de Oliveira. 

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

(segundo passo)  

 

Quadro 2. Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico da 
comunidade adscrita à equipe de Saúde Manoel Gamas Oliveira, Unidade Básica de Saúde 
Manoel Gamas Oliveira, município de Vila Formosa, estado de Minas Gerais  

Problemas Importância* Urgência** 
Capacidade de 

enfrentamento*** 
Seleção/ 

Priorização**** 

Saúde Mental 
(consequências 
uso desmedido 
psicotrópicos e 

benzodiazepínicos) 

8 Altíssima Parcial 1 

Falta de 
Medicamentos 

7 Altíssima Fora 2 

Melhorias na 
Unidade de Saúde 

7 Alta Fora 3 

Asfaltamento 4 Alta Fora 4 

Saneamento 
Básico 

4 Alta Fora 5 

Fonte: Próprio Autor (2020) 
*Alta, média ou baixa 
** Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

 

A saúde mental também é uma das atribuições da Estratégia de Saúde da Família 

(ESF). Os casos de pacientes de saúde mental nas UBS têm aumentado. Muitos 

alegam problemas de insônia, depressão, ansiedade, visões. E quase sempre 

buscam a renovação das receitas com pedidos de doses cada vez maiores.  

 

O problema inicia-se no fato da maioria das drogas ofertadas para cura e controle 

dos problemas de saúde mental serem extremamente viciantes, criando uma 

dependência do paciente a droga. Além disso, a grande maioria com uso prolongado 

promove consequências no paciente como: déficit cognitivo, problemas de memória, 

insônia crônica, entre outros (AMARAL; MACHADO,2012).  

 

Justamente por estes problemas, evidenciados em alguns pacientes atendidos na 

UBS, que se deseja desenvolver ações que possam promovem ou substituição 

destas drogas, ou diminuição da dose, tentando implantar nestes pacientes hábitos 

saudáveis de vida. 

 

Pela complexidade do tema apresentado e os efeitos adversos que os 

benzodiazepínicos (BDZ) podem causar não somente na vida dos pacientes que 

fazem uso crônico e prolongado, como também na vida dos familiares e amigos. 

Assim é de suma importância a elaboração de projetos de intervenção que tenham 

como base esclarecer os três pilares que norteiam a redução do uso abusivo de 

drogas psicotrópicas e. BDZ. 

 

Nesse contexto, este trabalho pode contribuir para a redução no uso de drogas 

psicotrópicas e BDZ, uma vez que é um plano de intervenção com o intuito de 

capacitar profissionais de saúde para que haja uma redução na prescrição de tais 

medicamentos e seleção de tratamentos alternativos, nos casos que isso seja 

possível; e educação da população sobre os malefícios para a vida do paciente de 

um tratamento não realizado da forma adequada. 
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1 Objetivo geral 
 

Elaborar um plano de intervenção para reduzir as consequências do abuso de 

drogas psicotrópicas e benzodiazepínicos dos usuários da Unidade de Saúde 

Manoel Gamas de Oliveira, no distrito Vila Formosa, Minas Gerais  

  

3.2 Objetivos específicos 
 
 

Apresentar o que são os psicotrópicos e os benzodiazepínicos e suas principais 

aplicações a equipe de saúde. 

Desenvolver ações junto aos usuários da saúde mental que possam diminuir seu 

uso, desde que de forma ordenada. 

Monitorar esse desmame, e verificar se houve sucesso na qualidade de vida dos 

usuários. 
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4 METODOLOGIA 
 
 

Foi realizado o diagnóstico situacional no território de abrangência da Equipe Manoel 

Gamas Oliveira por meio do método da estimativa rápida onde foram identificados os 

problemas mais relevantes que afetam a população. Dentre as condições avaliadas 

a equipe chegou no consenso de realizar abordagem problemática dos usuários 

crônicos de benzodiazepínicos. Sendo realizado uma análise situacional, em 

seguida, foram formuladas soluções para o enfrentamento dos problemas 

detectados e priorizados. Posteriormente, elaboramos estratégias para executarmos 

as propostas de intervenção. 

 

Para subsidiar a elaboração do plano de intervenção foi feita uma revisão de 

literatura nos bancos de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases de 

dados da literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

no Scientific Electronic Library Online (SciELO), bem como nos manuais do 

Ministério da Saúde. Optou-se por utilizar como material, artigos científicos em 

língua portuguesa, espanhola e inglesa produzidos entre 2000 e 2018 e livros 

científicos. Para a busca das publicações foram utilizados os seguintes descritores: 

saúde mental, psicotrópicos e atenção primária a saúde. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
 
 
5.1 Saúde Mental  
 

A saúde mental é um dos âmbitos da saúde do indivíduo. Atualmente problemas 

familiares, desemprego, problemas amorosos, decepções, entre outros intempéries 

da vida tem feito com que muitos indivíduos tenham ansiedade, insônia, depressão, 

necessitando de medicação psicotrópica e benzodiazepínica (BRASIL, 2013).  

 

Infelizmente essas medicações quando utilizadas por um longo tempo provocam 

consequências no paciente, dentre elas cita-se até mesmo a demência, déficit 

cognitivo, insônia crônica na ausência da droga entre outras (BRASIL, 2013).  

 

Assim, a proposta é apresentar aos usuários da UBS hábitos saudáveis de vida que 

podem substituir ou (diminuir a dose de utilização) das medicações. Além disso 

estes hábitos ajudarão na prevenção de outras doenças. 

Com base no relatório elaborado pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2017), 

estima-se que 4% da população mundial tenha problemas depressivos e 3% com os 

transtornos de ansiedade. Em relação ao gênero, pode-se dizer que enquanto 7.7% 

das mulheres apresentam algum tipo de transtorno de ansiedade e 5.1% possui 

problemas depressivos, os casos em homens para ambas as doenças é de 3% 

(OMS, 2017). 

 

Em um trabalho realizado por Fernandes et al. (2017), discutiu-se a alta prevalência 

de doenças mentais em mulheres. Entre os fatores abordados destaca-se a: jornada 

dupla e, consequentemente sobrecarga de trabalho; desigualdade de gênero; baixos 

salários; altas exigências emocionais; e falta de apoio. 

 

O Brasil é o país com maior incidência de problemas relacionados com a saúde 

mental. A depressão afeta 5,8% da população brasileira, o que equivale a 

11.548.577 de casos. Em relação à ansiedade esse número é ainda maior e chega a 

18.657.943, o que corresponde a 9.3% da população. Esses dados colocam o Brasil 

em primeiro lugar no ranking dos países com maior índice de problemas 

relacionados com a saúde mental (OMS, 2017). 



21 
 

 
 

Considerando a elevada prevalência e os prejuízos práticos na vida do paciente que 

essas doenças podem causar, tais como, apatia, dificuldades em realizar tarefas 

simples do cotidiano e constante estado de alerta, faz com que seja necessário 

abordagens multidisciplinares no tratamento de tais quadros clínicos (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). Nesse contexto, é preciso estimular o 

paciente a aderir não somente ao tratamento farmacológico, mas também a alterar 

hábitos nocivos à saúde. Os profissionais de saúde devem estar capacitados para 

realizar o diagnóstico preciso e utilizar a dosagem mínima, se for possível e evitar 

prescrições de medicamentos controlados sem necessidade (PALHARES et al 

2013). 

 

Pacientes com sofrimento mental apresentam dificuldades em procurar tratamento 

médico, uma vez que são estigmatizados tanto pela sociedade quanto pelos 

familiares. Nesse contexto, destaca-se o papel fundamental desempenhado pela 

Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). A RAPS foi instituída em 2011 pelo Governo 

Federal com o intuito de promover um atendimento eficaz, universal e humano para 

os pacientes psiquiátricos. Além disso, pretende-se substituir a forma como o 

paciente não somente é tratado nos centros de saúde como também visto perante a 

sociedade (Medeiros et al, 2017). Segundo Medeiros et al (2017) os três pilares da 

RAPS são: 

1. regionalização e hierarquização; 

2. descentralização e comando único; e 

3. participação popular. 

 

Segundo Medeiros et al (2017. p.06), os pilares da RAPS podem ser descritos como: 

Um serviço de base territorial e comunitário é um serviço de portas abertas 
(acessível a qualquer pessoa), localizado o mais próximo possível de onde 
o usuário vive, de onde estão a sua família, os seus amigos, as instituições 
com as quais tem contato (associações, igrejas, terreiro, escola, polícia, 
entre outras) e os lugares que frequenta (Unidade Básica de Saúde, 
comércio, quadras esportivas etc.)  

 

Tendo em vista o número expressivo de pacientes psiquiátricos que buscam a 

Atenção Primária à Saúde (APS), não há dúvidas da relevância da saúde mental no 

sistema de saúde brasileiro. Nesse contexto, um fator importante são as ações 

realizadas pelos profissionais de APS, as quais vão desde conhecer o paciente 
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como um indivíduo que possui história de vida e relações interpessoais, criar 

vínculos afetivos para proporcionar um ambiente acolhedor e uma boa escuta até 

eventos para promoção da saúde, as quais visam, por exemplo, reduzir as taxas de 

suicídio (JUNIOR; TOBIAS; TEIXEIRA, 2019).  

 
5.2 Benzodiazepínicos  

 

Os BDZ são uma classe de fármacos com atividade ansiolítica que começaram a ser 

utilizadas na década de 60 após o lançamento do clordiazepóxido. Em 1963, o 

diazepam foi lançado no mercado com uma eficácia cerca de 10 vezes maior que o 

primeiro medicamento da classe. Além disso, é importante destacar que houve uma 

adesão da classe médica a esses fármacos, pois apresentaram baixos riscos de 

dependência, intoxicação e elevada eficácia ao contrário dos barbitúricos disponíveis 

(COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS, 

2013). 

 

Segundo Azevedo e colaboradores, acredita-se que os BDZ estejam na lista dos 

fármacos mais prescritos nos países ocidentais. Além disso, é importante destacar 

que parece haver uma prescrição excessiva desses medicamentos, uma vez que se 

estima que cada médico generalista possua, em média, 50 pacientes que fazem uso 

crônico dos BDZ; e destes 50% pretendem realizar o desmame. Por fim, 30% 

acreditam que os médicos estimulam a utilização dos medicamentos (AZEVEDO 

ARAÚJO; FERREIRA, 2016; PALHARES et al., 2013). 

 

Os BDZ se ligam aos receptores do tipo Ácido Gama- Aminubutírico (GABA) e 

atuam como modulador alostérico positivo. Nesse sentido, esses fármacos alteram a 

conformação do receptor GABA-A, o que faz com que ocorra o aumento de íons 

cloreto e, consequentemente, desencadeiam efeitos inibitórios nos neurônios. Os 

BDZ são utilizados para o tratamento de epilepsia, insônia, ansiedade, relaxante 

muscular e auxilia o tratamento para abstinência alcoólica (CARVALHO; 

RODRIGUES; GOLZIO, 2016). 

 

Após a absorção, a qual é praticamente completa em administração por via oral, os 

BDZ geram metabólitos com meia-vida longa e farmacologicamente ativos. Essas 



23 
 

 
 

características podem ser problemáticas, uma vez que há uma tendência em se 

produzir efeitos adversos e cumulativos, especialmente em casos de uso crônico 

(FIRMINO, 2008). Os efeitos mais comuns são sonolência, sedação, alteração na 

libido, salivação e prejuízo na memória (AUCHEWSKI, 2004). 

Dessa maneira, o profissional da saúde responsável por prescrever essa classe de 

medicamentos deve orientar ao paciente sobre os possíveis efeitos colaterais, as 

interações com o álcool, as quais podem ocasionar depressão respiratória grave e 

fatal. E, por fim, ao fato de tais fármacos gerar tolerância e dependência. Apesar 

disso, é possível prevenir a dependência a partir de prescrição de dosagens 

mínimas e por um curto espaço de tempo (AUCHEWSKI, 2004). 

 

Em um trabalho realizado por Palhares et al. (2013) para a Associação Médica 

Brasileira, estima-se que cerca de 5.6% da população brasileira faça uso contínuo 

dos BDZ e a taxa de dependência é aproximadamente 0.5%. Curiosamente, das 50 

milhões de pessoas que fazem uso diário desses medicamentos, as mulheres acima 

de 50 anos representam a maioria dos usuários (NASTASY; RIBEIRO; MARQUES, 

2002). 

 

Diferentemente de outras formas de dependência, os pacientes que apresentam 

dependência de BDZ possuem certas peculiaridades. Isso ocorre, não somente 

porque o uso é incentivado pelos profissionais de saúde, como também alguns 

sintomas inerentes à Síndrome de Dependência podem não ser tão evidentes 

quanto na dependência de outras substâncias. Um fator que merece destaque é o 

fato de a dependência ocorrer em doses bem próximas às doses terapêuticas, o 

que, em muitos casos, dificulta a descoberta da dependência (PALHARES et al., 

2013). 

 

Os BDZ são fármacos que possuem potencial de abuso. Nesse contexto, 50% dos 

pacientes que utilizam BDZ por um período maior que 12 meses podem evoluir para 

o quadro de dependência. Os sintomas, geralmente, aparecem 2 a 3 dias após a 

interrupção do medicamento, se a meia-vida for curta. Por outro lado, caso a meia-

vida seja longa, os sintomas tendem a aparecer de 5 até 10 dias após realizado o 

desmame. O quadro clínico pode ser dividido em sintomas físicos e psíquicos. O 
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primeiro é caracterizado por tremor, sudorese, náuseas, vômitos, anorexia e 

palpitações. O segundo pode apresentar insônia, irritabilidade, pesadelos, 

inquietação e disforia (NASTASY; RIBEIRO; MARQUES, 2002). Curiosamente, a 

taxa de mortalidade em pacientes dependentes de BDZ é três vezes maior quando 

comparada com a população geral. 

 

Em verdade, não há dúvidas da necessidade de uma capacitação eficiente dos 

profissionais da saúde para que a prescrição seja realizada de maneira consciente e 

somente realizada após o descarte de outras alternativas. Assim, é preciso que 

esses profissionais estejam atentos aos casos em que: a prescrição dos BDZ não 

está bem indicada; o paciente que, por meio da automedicação, já faz uso dos BDZ; 

e, por fim, pacientes que apresentam quadros de dependência aos BDZ 

(PALHARES et al 2013).  

 

Destaca-se ainda as populações que apresentam potencial risco para o 

desenvolvimento de dependência de BDZ. Pode-se mencionar, os pacientes com 

transtornos mentais; pacientes com problemas de uso abusivo de outras 

substâncias, como tabaco e álcool; mulheres acima de 50 anos e pessoas com 

distúrbios no sono e humor (NASTASY; RIBEIRO; MARQUES, 2002). 

 
5.3 Uso não controlado de psicotrópicos e benzodiazepínicos  
 
Pode-se dizer que medicamentos psicotrópicos são aqueles que agem no Sistema 

Nervoso Central. Normalmente são medicamentos prescritos geralmente para 

pacientes com problemas mentais e neurológicos. Ainda que sejam importantes no 

combate a distintas patologias os psicotrópicos, quando utilizados por um período 

prolongado, causam dependência química, como também possuem distintos efeitos 

colaterais (GRASSI, CASTRO, 2012). 

 

No Brasil verificou-se nas últimas décadas um aumento do uso de medicamentos 

psicotrópicos na população. Justamente por isto o uso desse tipo de medicamento 

deve ser feito racionalmente pelo médico e as unidades de saúde devem evitar o 

uso indiscriminado do mesmo. Para isto a orientação é fundamental como também a 
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conscientização por parte do paciente em entender que certos tipos de drogas como 

os medicamentos psicotrópicos exigem (CHARNEY, MIHIC, HARRIS, 2003). 

 

Em verdade a prescrição de medicamentos psicotrópicos pode ser feito por um 

médico clínico, todavia o ideal é que o médico seja psiquiatra, neurologista ou 

especialistas nesta área, o que nem sempre é possível no sistema público de saúde. 

Na falta deste procura-se medidas que possam orientar o paciente para o correto 

uso destas drogas, pois o uso irracional e não monitorado dos medicamentos 

psicotrópicos, podem levar a iatrogenia (efeitos adversos ou complicações 

resultantes de um tratamento médico) e até mortalidade, no caso de doses tóxicas 

(FERRARI et al.,  2013). 

 

Segundo a OMS, o consumo excessivo e indiscriminado de medicamentos 

psicotrópicos pode ser considerado como um grave problema de saúde pública, 

preocupando as autoridades em diferentes níveis. Este uso irracional traz sérios 

danos que causam estas drogas à saúde da população, pois tratam uma 

determinada patologia, podendo acarretar outras (JAMOULLE, GOMES, 2014). 

 

Na UBS de Vila Formosa existe número relevante de pacientes que eram usuários 

de medicamentos psicotrópicos, não sabiam com certeza o tempo de início da 

medicação e porque estavam tomando. Muitos “viam” o medicamento apenas como 

indutores do sono. A maioria passará meses a anos renovando as medicações sem 

realizar uma reavaliação médica, sem nenhuma tentativa de desmame ou até 

mesmo de um alerta sobre os efeitos adversos que essas medicações podem 

causar a médio e longo prazo. Logo, notou-se a necessidade de realizar um projeto 

de intervenção. 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 
 
Essa proposta refere-se ao problema priorizado “consequências uso desmedido 

psicotrópicos e benzodiazepínicos”, para o qual se registra uma descrição do 

problema selecionado (terceiro passo), a explicação (quarto passo) e a seleção de 

seus nós críticos (quinto passo). Os quadros seguintes mostram o desenho das 

operações – para cada causa selecionada como “nós crítico”, a (s) operação (ões), 

projeto, os resultados esperados, os produtos esperados, os recursos necessários 

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

Aplica-se a metodologia do PES  (FARIA: CAMPOS; SANTOS, 2018).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 
Há na Unidade de Saúde Manoel Gamas Oliveira uma quantidade significativa de 

usuários que fazem uso de fármacos benzodiazepínicos e psicotrópicos há mais de 

120 dias. Existem relatos na literatura que este uso acima de 120 dias é prejudicial, 

causando demência, Parkinson, dependência excessiva entre outros malefícios. Na 

Unidade de Saúde não possui Psiquiatra, tampouco visita com frequência, portanto 

a proposta foi criar um grupo operativo aos usuários de saúde mental atendidos, e 

desenvolver ações que promovam o desmame total desses fármacos.  

 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 
A UBS Manoel Gamas Oliveira possui atualmente cerca de 65 usuários que fazem 

uso de benzodiazepínicos e psicotrópicos há tempos. Esses dados são da própria 

unidade. O perfil desses usuários é geralmente sexo feminino, acima de 35 anos, 

geralmente sem parceiro, ou viúva, e com sintomas que vão de ansiedade, 

desânimo, insônia, falta de apetite, falta de interesse nas coisas da vida, entre 

outros. Grande parte dos diagnósticos são de depressão, ansiedade, crises e 

síndrome de pânico, além de insônia crônica e ansiedade crônica. Acredita-se que a 

origem do problema esteja nas próprias pressões existentes na sociedade moderna, 

que exige sucesso, felicidade plena, além de demais acontecimentos como crises 

emocionais, traumas, relações amorosas mal sucedidas, desemprego, problemas 

familiares, entre outros. Em virtude dessa condição deseje-se desenvolver um 

projeto de intervenção que possa mudar a realidade.   

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010


27 
 

 
 

 
6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  
 
Em virtude da verificação in loco das realidades frente ao uso excessivo de 

benzodiazepínicos e psicotrópicos apresenta-se os seguintes nós críticos.  

- Adesão ao tratamento ideal para saúde mental. 

- Capacitação dos profissionais da Unidade de Saúde. 

- Ações de educação em saúde com comunidade 

 

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) 

 

Apresenta-se os passos sexto a décimo nos quadros seguintes, separadamente 

para cada nó crítico. 
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Fonte: Próprio Autor (2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 3 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) sobre o 

“nó crítico 1 - Apoio da própria equipe de saúde;” relacionado ao problema “consequências 

uso desmedido psicotrópicos e benzodiazepínicos”, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família Manoel Gamas Oliveira, do município de Vila Formosa, estado de 

Minas Gerais  

Nó crítico 2 Capacitação dos profissionais da Unidade de Saúde 

6º passo: operação 

(operações)  

Palestras, videoconferências, aulas com pesquisadores 

acadêmicos que possam auxiliar no processo de capacitação.   

6º passo: projeto Apoio da Equipe de Saúde Já!  

6º passo: resultados 

esperados 

Equipe de saúde motivada a incentivada a realizar o projeto 

6º passo: produtos esperados Equipe capacitada e motivada a realizar as ações 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: assimilação das orientações e entendimento do projeto;  

Político: apoio da equipe a realizaras ações. 

Financeiro: Investimento para trazer os pesquisadores de outras 

cidades até a UBS. 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Cognitivo: falta de motivação da equipe em realizar as ações 

Político: desinteresse de vereadores locais para execução do 

projeto. 

Financeiro: falta de orçamento para custear a ida dos profissionais 

até a UBS. 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Médico e Enfermeira serão responsáveis por incentivar a equipe 
de saúde a aderir o projeto como forma de melhorar a qualidade 
de vida dos pacientes da UBS.   

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Médico e Enfermeira; Verificação se as ações estão realmente 
sendo executadas; (Prazo 30 dias) e período de duração do 
projeto 

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

Médico e enfermeira: escuta dos participantes e verificação se a 
função de cada membro da equipe está sendo realizada de forma 
correta, e se não corrigir, e executar novamente.   
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Fonte: Próprio Autor (2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 4 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) sobre o 

“nó crítico 2 -  Adesão dos pacientes de saúde mental;” relacionado ao problema  

“consequências uso desmedido psicotrópicos e benzodiazepínicos”, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Manoel Gamas Oliveira, do município de Vila 

Formosa, estado de Minas Gerais  

Nó crítico 3 Adesão dos pacientes de saúde mental; 

6º passo: operação 

(operações)  

Explicação sobre a importância do tratamento para a melhoria na 

qualidade de vida e prescrição com base na rotina do paciente 

6º passo: projeto Adesão já! 

6º passo: resultados 

esperados 

Evasão máxima de 20% dos participantes 

6º passo: produtos esperados Baixa evasão entre os participantes 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: entendimento da proposta para que haja baixa evasão 

Financeiro: não será necessário. A UBS conta com os recursos 

necessários. 

Político: Divulgação das consequências que podem ocorrer caso 

o tratamento não seja realizado da forma correta. 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Cognitivo: falha no entendimento da proposta e alta evasão 

Financeiro: não será necessário. A UBS conta com os recursos 

necessários. 

Político: nesse ponto, o apoio político não é um recurso crítico 

para a execução do projeto 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Médico e enfermeira: escuta dos pacientes para a não adesão ao 
tratamento, sensibilização e adequação da prescrição de acordo 
com a rotina do paciente e caso necessário elaboração de uma 
tabela de horários para facilitar a medicação. 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Médico juntamente com a enfermeira (motivação favorável) 
(Prazo 60 dias) 

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

Médico juntamente com a enfermeira analisando execução de 
cada etapa e corrigindo os possíveis erros. E escuta dos 
participantes. 
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Fonte: Próprio Autor (2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 5 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) sobre o 

“nó crítico 3 - ” relacionado ao problema “consequências uso desmedido psicotrópicos e 

benzodiazepínicos”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

Manoel Gamas Oliveira, do município de Vila Formosa, estado de Minas Gerais  

Nó crítico 4 Ações de educação em saúde com a Comunidade  

6º passo: operação 

(operações)  

Palestras em escolas reforçando a importância do tratamento 

adequado.   

6º passo: projeto Apoio comunitário já! 

6º passo: resultados 

esperados 

Apoio da comunidade as ações 

6º passo: produtos esperados Apoio da comunidade 

6º passo: recursos 

necessários 

Político: apoio da comunidade a realização do projeto 

Financeiro: a palestra será realizada por profissionais de saúde 

Cognitivo: capacitação dos profissionais para ministrar as 

palestras 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

 Político: falta de interesse e apoio da comunidade; 

Financeiro: a palestra será realizada por profissionais de saúde 

Cognitivo: capacitação dos profissionais para ministrar as 

palestras 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Toda a equipe de saúde será sensibilizada assim como 
professores da rede pública para maior adesão e implementação 
do projeto.    

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Médico e Enfermeira (Prazo 120 Dias)  

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

Médico e Enfermeira (Programa de relação com a comunidade 
apoio a saúde mental) Qualquer eventual necessidade de 
correção será feita.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Considerando os prejuízos que o uso contínuo e prolongado de BDZ pode provocar 

na qualidade de vida do paciente, espera-se que com essas ações a comunidade se 

conscientize sobre a importância em se realizar o tratamento de forma adequada. 

Além disso, espera-se que ocorra uma diminuição na prescrição de medicamentos 

controlados e uma promoção de tratamentos alternativos para questões 

relacionadas a saúde mental, por exemplo, psicoterapia, musicoterapia, 

aromaterapia, e mudança nos hábitos de vida. 

 

As ações deste trabalho poderão resultar não somente em uma diminuição 

significativa do número de usuários de BZD como também da dose diária ingerida de 

alguns pacientes. Logo, haverá uma melhora da qualidade de vida destes pacientes.  

É muito importante abordar essa temática na atenção primária, pois sabemos do 

incremento do constante da prevalência, do uso e abuso de substâncias 

psicotrópicas, devido diretamente, ao aumento de casos de doenças mentais, tais 

como, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, entre outras, mas também 

indiretamente, gerado pela falta de preocupação de parte dos médicos em motivar 

os pacientes de realizarem o desmame gradual das medicações.  

 

Aprendi que muitas ações na teoria, aparentam ser fáceis de serem realizadas, mas 

na verdade, são bem difíceis na prática, pois envolve os aspectos biopsicossocial, os 

quais são de elevada complexidade e exige ações multidisciplinar. 
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