
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 
 
 
 
 
 

Michelle Tibúrcio Lopes Rodrigues Cota 
 
 
 
 
 
 

 
PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA REDUÇÃO DO USO EXCESSIVO DE 

BENZODIAZEPÍNICOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA JARDIM DAS 

OLIVEIRAS, EM ESMERALDAS, MINAS GERAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte 

2020



 

  

Michelle Tibúrcio Lopes Rodrigues Cota 
 

 

 
 
 
 
 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA REDUÇÃO DO USO EXCESSIVO DE 

BENZODIAZEPÍNICOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA JARDIM DAS 

OLIVEIRAS, EM ESMERALDAS, MINAS GERAIS 

 

 
 

 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Curso de Especialização 

Gestão do Cuidado em Saúde da Família, 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro, 

como requisito parcial para obtenção do 

Certificado de Especialista. 

Orientadora: Dra. Maria Marta Amancio 

Amorim 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte 

2020 

 



 

  

Michelle Tibúrcio Lopes Rodrigues Cota 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA REDUÇÃO DO USO EXCESSIVO DE 

BENZODIAZEPÍNICOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA JARDIM DAS 

OLIVEIRAS, EM ESMERALDAS, MINAS GERAIS 

 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Especialização Gestão do 

Cuidado em Saúde da Família, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, como 

requisito parcial para obtenção do Certificado de Especialista. 

Orientadora: Dra. Maria Marta Amancio Amorim 

 

 
Banca examinadora 
 
 
Profa. Dra. Maria Marta Amancio Amorim. Orientadora. Centro Universitário 

Unifacvest 

 
Profa. Dra. Matilde Meire Miranda Cadete- UFMG 
 
 
Aprovado em Belo Horizonte, em 20 de setembro de 2020.



 

  

 
 

 

 

 

 

 

Dedico esta proposta de intervenção a 

toda a população da Estratégia de Saúde 

da Família Jardim das Oliveiras, 

Esmeraldas, Minas Gerais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

AGRADECIMENTOS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Agradeço a equipe da Estratégia de Saúde 

da Família Jardim das Oliveiras, que foi 

fundamental para o desenvolvimento deste 

projeto.  

 

À minha orientadora Maria Marta pela 

paciência, compreensão e disponibilidade. 

 

 
 

 



 

  

RESUMO 
 
Os benzodiazepínicos estão entre as drogas mais prescritas no mundo e seu uso 
indiscriminado é observado diariamente na prática clínica da Equipe de Saúde da 
Família Jardim das Oliveiras, Esmeraldas, Minas Gerais. O uso prolongado e sem 
indicações precisas é favorecido pela renovação automática de receitas, pelo baixo 
conhecimento dos usuários acerca dos riscos de tais medicamentos e pela falta de 
programas e atividades que visem melhorias na qualidade de vida da população em 
geral. O objetivo deste trabalho é elaborar um plano de ação para a redução do uso 
prolongado e excessivo de benzodiazepínicos na população atendida pela Estratégia 
de Saúde da Família na Unidade Básica de Saúde Jardim das Oliveiras, em 
Esmeraldas, Minas Gerais. Para isso, foi utilizado o método do Planejamento 
Estratégico Situacional, que possibilita realizar o diagnóstico situacional em saúde, 
elaborar o plano de intervenção, programar as ações da estratégia de saúde da família 
e o monitorar e avaliar essas ações. Além disso, foi feita uma revisão bibliográfica 
acerca dos benzodiazepínicos e seu uso terapêutico e abusivo, e da participação da 
equipe de saúde na redução do uso indiscriminado. Os nós críticos identificados e 
sobre os quais foram elaboradas as estratégias são: uso prolongado de 
benzodiazepínicos causando dependência, hábitos de vida inadequados, baixo nível 
de informação da população a respeito das medicações utilizadas. O engajamento de 
toda a equipe, a participação ativa do usuário e o acompanhamento contínuo e 
multidisciplinar são fundamentais para o sucesso da intervenção.  
 
Palavras-chave: Diazepam. Dependência psicológica. Transtornos relacionados ao 

uso de substâncias. Medicina do vício. Saúde do idoso. Atenção primária à saúde. 

 

 



 

  

ABSTRACT 
 

Benzodiazepines are among the most prescribed drugs in the world and it’s 
indiscriminate use is observed daily in the clinical practice of the Family Health Team 
Jardim das Oliveiras, Esmeraldas, Minas Gerais. The prolonged use and without 
precise indications is favored by the automatic renewal of prescriptions, the low 
knowledge of users about the risks of such drugs and the lack of programs and 
activities aimed at improving the quality of life of the general population. The objective 
of this work is to develop an action plan to reduce the prolonged and excessive use of 
benzodiazepines in the population served by the Family Health Strategy at the Basic 
Health Unit Jardim das Oliveiras, in Esmeraldas, Minas Gerais. For that, the Situational 
Strategic Planning method was used, which makes it possible to carry out the 
situational diagnosis in health, to elaborate the intervention plan, to program the 
actions of the family health strategy and to monitor and evaluate these actions. In 
addition, a bibliographic review was made about benzodiazepines and their therapeutic 
and abusive use, and the participation of the health team in reducing indiscriminate 
use. The critical nodes identified and on which the strategies were developed are: 
prolonged use of benzodiazepines causing dependence, inadequate lifestyle habits, 
low level of information of the population regarding the medications used. The 
engagement of the entire team, the active participation of the user and continuous and 
multidisciplinary monitoring are fundamental to the success of the intervention. 
 
Keywords: Diazepam. Psychological dependence. Disorders related to substance 
use. Addiction medicine. Elderly health. Primary health care.
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

A história de Esmeraldas teve início no século XVII, envolvendo o desejo de descobrir 

pedras preciosas do bandeirante Fernão Dias Paes Leme. A cidade surgiu às margens 

do caminho que ligava Pitangui a Sabará, quando Antônio Barbosa Leão, fazendeiro 

da região, doou um terreno para a construção de uma capela em honra a Santa 

Quitéria, em 1735. Em torno dessa capela, surgiram as primeiras casas 

(ENCICLOPÉDIA DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS, 1959). 

 

Em 1901, o Arraial de Santa Quitéria elevou-se à categoria de Vila, e em seguida, 

tornou-se Município de Santa Quitéria. Com o passar do tempo, os distritos foram se 

desintegrando, e em 21/12/1943 o local ganhou o nome de Esmeraldas 

(ENCICLOPÉDIA DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS, 1959). 

 

Esmeraldas é um município localizado em Minas Gerais, próximo à capital Belo 

Horizonte, distando 59 quilômetros. Possui cerca de 70.200 habitantes e uma 

extensão territorial de 943km², fazendo divisa com 13 municípios (BRASIL, 2017). 

 

Com relação à educação, dados do Plano Municipal de Saúde apontam que o 

município de Esmeraldas conta com o atendimento aos alunos em escolas estaduais, 

municipais e particulares, definidos conforme segue, sendo a taxa de escolarização 

de 6 a 14 anos de idade é de 97,3% (BRASIL, 2010). 

 Rede estadual – 1º e 2º graus; 

 Rede municipal – Educação Infantil (4 e 5 anos), 1º grau e Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) do Ensino fundamental e Ensino Médio; 

 Rede particular – Maternal, Educação Infantil, 1º Grau e Ensino Médio.  

Com relação ao ambiente, apenas 25,2% dos domicílios possuem esgotamento 

sanitário adequado e 72.6% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização 

e 2.5% de domicílios urbanos têm bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio (BRASIL, 

2017). O município conta com um hospital público, com 40 leitos disponíveis para 

baixa e média complexidade, além de 29 unidades de atenção básica  
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Os principais problemas enfrentados pelo município são desemprego, uso e tráfico de 

drogas e escassez de recursos destinados à saúde, conforme dados obtidos na 

Secretaria Municipal de Saúde.  

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

 

Com relação à rede de serviços, Esmeraldas conta com 29 unidades básicas de saúde 

(UBS),sendo 12 delas com Estratégia de Saúde da Família (ESF), uma equipe de 

Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), um centro de especialidades 

odontológicas, quatro equipes de saúde bucal e um centro de atenção psicossocial 

(CAPS). As UBS contam com atendimentos nas áreas de clínica médica, pediatria, 

ginecologia, odontologia e enfermagem. Os serviços realizados são, principalmente, 

consultas, vacinação, curativos, tratamentos odontológicos, fornecimento de 

medicações e encaminhamentos. O foco do trabalho nas UBS é a promoção de saúde, 

acompanhamento de condições clínicas e prevenção de agravos. O NASF de 

Esmeraldas é composto por fonoaudióloga, fisioterapeuta, psicóloga, nutricionista e 

educador físico. 

 

Já na atenção especializada, os atendimentos são realizados no centro do município, 

em um local conhecido como “anexo”. Lá são realizadas consultas nas áreas de 

angiologia, urologia, ortopedia, entre outras. O centro de especialidades possui 

atendimentos nas seguintes áreas: fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia infantil, 

nutrição, ortopedia, neurologia, otorrinolaringologia, urologia, dermatologia, avaliação 

cirúrgica, avaliação anestésica, endocrinologia, teste da orelhinha, realização de 

cirurgias ambulatoriais, nefrologia, cardiologia e medicina do trabalho. 

 

Os atendimentos de urgência e emergência são realizados no hospital municipal 

(Hospital 25 de maio), que conta com 40 leitos disponíveis, atendimentos nas áreas 

de clínica geral, cirurgia, ginecologia e obstetrícia e pediatria. O Hospital funciona 24 

h por dia, sete dias por semana, com atendimentos em caráter de urgência e 

emergência, internações e encaminhamentos. Não existem Unidades de Pronto 

Atendimento no munícipio. Os pacientes de média e alta complexidades são 

encaminhados para Betim, cidade referência para tais encaminhamentos. 
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Os exames laboratoriais (hemograma, funções renal e hepática, glicemia, urina, entre 

outros) são realizados no laboratório do hospital municipal ou no laboratório Bioclínica, 

credenciado ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os exames de imagem (radiografias) 

são realizados no hospital municipal. 

 

A distribuição de medicamentos é realizada em uma farmácia central, localizada 

próximo ao hospital municipal. Existem algumas farmácias populares 

descentralizadas. 

 

Existe uma equipe de vigilância da saúde composta por dois Fiscais Sanitários de 

nível médio e um Fiscal Nível Superior. 

 

O CAPS conta com equipe multiprofissional, realizando atendimentos diários voltados 

ao controle de crises/sofrimento mental, inserção social dos usuários e 

acompanhamento.  

 

No município o modelo de atenção à saúde ainda é misto, tendo uma forma 

predominância de ações voltadas para o atendimento da demanda espontânea ou 

agudização de condições crônicas, apesar da proposta é se organizar para garantir o 

modelo de atenção às condições crônicas. 

 

1.3 Aspectos da comunidade 

 

Jardim das Oliveiras é uma comunidade com cerca de 3.500 habitantes, localizada na 

zona rural de Esmeraldas. A maioria da população é composta por fazendeiros, 

agricultores e comerciantes. Grande parte das ruas da comunidade não é asfaltada, 

o que dificulta o deslocamento e o acesso aos locais. Devido à grande extensão 

territorial do município, a comunidade fica distante do centro e o transporte público no 

local é escasso, havendo apenas dois horários de ônibus disponíveis à população. A 

agricultura é o trabalho predominante na região, sendo que muitos jovens ajudam os 

pais no trabalho, enquanto tentam conciliar com os estudos. Existe apenas uma 

escola na comunidade. 
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1.4 A Unidade Básica de Saúde Jardim das Oliveiras 

 

 A ESF Jardim das Oliveiras está localizada em uma área rural, com acesso difícil 

devido às condições das ruas/vias locais. Foi inaugurada em 2014, em uma casa com 

infraestrutura simples e antiga. Possui cozinha equipada com fogão, micro-ondas e 

geladeira, além de uma mesa grande onde são realizadas as refeições e também as 

reuniões de equipe. Os consultórios médico e de enfermagem são pequenos e pouco 

arejados. A sala de procedimentos/curativo é ampla, porém a iluminação local não é 

ideal. O banheiro para uso da equipe possui áreas de infiltração e mofo. O portão de 

entrada foi improvisado com madeiras, a placa com o nome da unidade encontra-se 

destruída, o acesso às pessoas com limitações físicas é muito difícil. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Jardim das Oliveiras, da Unidade Básica de Saúde 

Jardim das Oliveiras 

 

A Equipe de Saúde da Família da ESF Jardim das Oliveiras é composta por seis 

agentes comunitárias de saúde (ACS), uma enfermeira (coordenadora), uma técnica 

de enfermagem e uma médica. A enfermeira e a técnica de enfermagem estão 

presentes todos os dias na unidade durante o horário de funcionamento. As ACS se 

revezam entre visitas às áreas de abrangência e atividades na unidade, como 

recepção, organização de prontuários. A enfermeira organiza a escala das ACS. A 

equipe é bem antiga e experiente, exceto a enfermeira, que está na unidade há cerca 

de oito meses. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Jardim das Oliveiras 

 

A ESF Jardim das Oliveiras funciona de segunda a sexta, de 08:00 horas às 17:00 

horas. A equipe de ACS se reveza entre os afazeres na unidade (recepção, arquivo) 

e a visita de suas respectivas áreas. Ocasionalmente são realizados, aos sábados, 

atendimentos à saúde do trabalhador, para aqueles que não conseguem comparecer 

à unidade durante a semana. 
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1.7 O dia a dia da equipe Jardim das Oliveiras 

 

A equipe da ESF Jardim das Oliveiras se divide de forma a organizar melhor o 

atendimento aos usuários, seja cuidado continuado ou demanda espontânea. As 

agendas são organizadas semanalmente, evitando o adiamento de agendamentos. 

São desenvolvidas ações de saúde, como grupos para gestantes, hipertensos e 

diabéticos, grupo de crochê voltado principalmente aos pacientes de saúde mental, 

ginástica com educador físico, entre outros. 

 

A equipe se relaciona muito bem, são realizadas reuniões quinzenais para discussão 

de casos e novas propostas de ações. Por ser uma unidade com alto fluxo de 

pacientes, por vezes a demanda impede que as reuniões durem o tempo necessário 

para abordar todos os aspectos, mas esse problema tem sido corrigido com a 

mudança do horário das reuniões para o fim da tarde, quando o fluxo de usuários é 

menor. 

 

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

passo) 

 

Em reunião com a equipe de saúde e através de uma estimativa rápida, foi possível 

fazer um levantamento dos principais problemas que afetam a comunidade, para 

então poder estabelecer os nós críticos do problema priorizado.  

 

Os problemas que foram identificados no território atendido foram: 

 Uso indiscriminado/excessivo de benzodiazepínicos (BZD); 

 Uso incorreto de medicações, principalmente relacionadas a 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM); 

 Depressão; 

 Alta prevalência de pacientes hipertensos 

 

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

(segundo passo) 
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A priorização dos problemas identifica quais problemas são mais urgentes de 

possíveis intervenções na UBS e tem sua importância devido a sua capacidade de 

enfrentamento, ou seja, se a Unidade e a equipe são capazes de intervir positivamente 

nos problemas. Dessa forma, foi elaborado o quadro 1, abordando a classificação de 

prioridade para os problemas identificados no diagnóstico da comunidade adscrita à 

UBS. 

 

Quadro 1. Classificação de prioridades para os problemas identificados no diagnóstico 

da UBS de Jardim das Oliveiras, Esmeraldas, Minas Gerais,2019. 

 

Problemas Importância* Urgência ** 
Capacidade de 
enfrentamento*** 

Seleção/ 
Priorização **** 

Uso 
indiscriminado/exc
essivo de 
benzodiazepínicos 

 
Alta 

10 Parcial 1 

Uso incorreto de 
medicações 

Alta 6 Parcial 3 

Depressão Alta 8 Parcial 2 

Alta prevalência de 
pacientes 
hipertensos 

 
Alta 

6 Parcial 4 

Fonte: Autoria própria (2019) 

*Classificação da importância em alta, média ou baixa 

**Total de pontos distribuídos: 30 
***Capacidade de enfrentamento em total, parcial ou incapaz 
****Seleção de prioridade em ordem decrescente 

O uso excessivo de BZD pelos usuários da ESF Jardim das Oliveiras vem sendo 

observado diariamente por meio de consultas e pedidos de renovação de receitas na 

unidade. Por ser uma condição que traz sérios riscos à saúde e que envolve a 

qualidade de vida da população, esse problema foi priorizado. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Por meio da observação diária na ESF Jardim das Oliveiras foi notado um grande fluxo 

de pedido de renovação de receitas de BZD, sendo que a grande maioria dos usuários 

iniciou o uso há vários anos. Muitos pacientes relatam que não passavam por 

consultas médicas há muito tempo, e vinham apenas renovando as medicações.  

 

Foi observado também que a justificativa utilizada pelos pacientes para o uso 

prolongado de BZD se relaciona a problemas de insônia e ansiedade. Por serem 

medicações com diversos riscos, principalmente quando utilizadas a longo prazo, faz-

se necessária uma intervenção para a conscientização da população a respeito de 

outras maneiras de reduzir a insônia e ansiedade, as reais indicações para 

manutenção do uso de BZD, seus riscos, benefícios e efeitos colaterais. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um plano de ação para a redução do uso prolongado e excessivo de 

benzodiazepínicos na população atendida pela Estratégia de Saúde da Família na 

Unidade Básica de Saúde Jardim das Oliveiras, em Esmeraldas, Minas Gerais. 

 
3.2 Objetivos específicos 

 

Reduzir o uso de benzodiazepínicos na população em questão. 

 

Melhorar a qualidade de vida da população em questão. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para realizar este trabalho, o método aplicado foi o Planejamento Estratégico 

Situacional (PES), que possibilita a realizar o diagnóstico situacional em saúde, a 

elaboração do plano de intervenção, a programação das ações da ESF e o 

monitoramento e avaliação dessas ações (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). Para 

o economista chileno Carlos Matus, idealizador do PES, planejar é como se preparar 

para agir, e para agir é necessário aumentar a capacidade de governar (FARIA; 

CAMPOS; SANTOS, 2018). 

 

O PES prevê quatro momentos: explicativo, normativo, estratégico e tático-

operacional. Cada momento possui suas ferramentas específicas de metodologia, e 

dentro desses momentos estão os passos a serem seguidos (ARTMANN, 1993). 

 

O momento explicativo é aquele onde ocorre a seleção e compreensão do problema, 

e sobre quais pontos o ator social pretende intervir. Após a seleção, os problemas 

devem ser descritos por meio de indicadores ou descritores que permitam clareza em 

sua definição. Devem ser analisadas as causas dos problemas e definir os pontos de 

enfrentamento, os nós críticos, para os quais serão elaboradas as propostas de ação 

(ARTMANN, 1993).  

 

O momento normativo é o desenho do plano de intervenção e das propostas de ação 

em diferentes cenários. É nesse momento que se define o objetivo e as operações 

concretas visando produtos e resultados por meio do plano de operações. Para cada 

nó-crítico são elaboradas uma ou mais operações/propostas de intervenção sobre o 

mesmo (ARTMANN, 1993).  

 

O momento estratégico é a construção da viabilidade do plano em suas dimensões. 

A escolha da melhor estratégia depende do tipo de operação e dos recursos 

disponíveis. Para buscar apoio, podem ser usadas técnicas de imposição, persuasão, 

negociação cooperativa, negociação conflitiva ou confrontação (ARTMANN, 1993). É 

sempre preferível investir em estratégias de negociação e cooperação nessa busca. 

Deve-se também definir um tempo para a realização do plano.  
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O momento tático-operacional é a gestão e implementação do plano. Na visão do 

PES, planejamento e gestão são inseparáveis, e o plano é um compromisso de ação 

que visa resultados traduzidos em situações mais favoráveis que a inicial (ARTMANN, 

1993). 

 

A revisão bibliográfica foi realizada por meio do site da Biblioteca Virtual em Saúde e 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO), usando os descritores em saúde: 

diazepam, dependência psicológica, transtornos relacionados ao uso de substâncias, 

medicina do vício, saúde do idoso, atenção primária à saúde. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 História dos Benzodiazepínicos 

 

Os BZD são medicamentos com efeitos ansiolíticos, sedativos, hipnóticos e 

anticonvulsivantes. Também possuem ação anestésica, relaxante muscular, e podem 

ser utilizados nos casos de transtorno obsessivo compulsivo, stress pós-traumático e 

para pacientes em tratamento para alcoolismo (MENDONÇA; CARVALHO, 2005; 

KAPLAN; SADOCK, 1998). 

 

Em 1957 surgiu o clordiazepóxido, e a partir de alterações na estrutura de sua 

molécula original, iniciou-se a síntese dos diversos derivados BZD, sendo que seu 

representante mais conhecido, o Diazepam, foi lançado em 1963. (BERNIK, SOARES; 

SOARES, 1990). São compostos que consistem em um anel de benzeno fundido com 

um membro de 1,4-diazepina, motivo pelo qual levam essa denominação (MOREIRA; 

BORJA, 2018). 

Devido à sua eficácia em controlar transtornos ansiosos e convulsivos, além de agirem 

como relaxantes musculares, sedativos e hipnóticos, se tornaram os fármacos mais 

prescritos no mundo nas décadas de 60 e 70 (COMPLEXO HOSPITALAR 

UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS, 2013). 

 

5.2 Indicações dos benzodiazepínicos 

 

Os efeitos dos BZD são conseguidos através do estímulo da ação inibitória do receptor 

ácido gama-aminobutírico (GABA), com ação nos neurônios pré-sinápticos 

liberadores de noradrenalina e serotonina. O GABA é o principal neurotransmissor 

inibitório do sistema nervoso central (SNC), sendo a interação dos BZD com sítios 

específicos de ligação, localizados próximos aos receptores GABA, potencializadora 

da ação do GABA, o que causa um aumento da frequência de abertura dos canais de 

cálcio. Concluindo, os BZD agem de forma inibitória (GORENSTEIN; POMPÉIA, 

1999).  

 
As indicações de uso dos BZD incluem quadros de ansiedade importante por estresse 

agudo, insônia grave, agitação em crises psicóticas, síndrome de abstinência 
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alcoólica, transtorno do pânico e estresse pós traumático. São também importantes 

como coadjuvantes no tratamento de mania e síndromes extrapiramidais. Esses usos 

se devem a seus efeitos miorrelaxante, anticonvulsivante, hipnótico-sedativos, 

ansiolítico-tranquilizantes, indutor de amnésia e de alterações psicomotoras 

(GORENSTEIN; POMPÉIA, 1999). A grande maioria dos autores pesquisados 

ressalta que o uso de BDZ deve ser temporário. Casos específicos, como a síndrome 

do pânico, podem precisar desses medicamentos por períodos mais longos (KAPLAN; 

SADOCK, 1998).   

 
5.3 Efeitos adversos dos benzodiazepínicos 

 

Os BZD são drogas potencialmente causadoras de dependência, principalmente 

quando o uso ultrapassa quatro a seis semanas. Portanto, o uso contínuo deveria ser 

fortemente desaconselhado, exceto em casos específicos. São medicações que 

devem ser evitadas ao máximo em idosos e gestantes devido aos seus efeitos 

colaterais e por atravessarem a placenta (COMPLEXO HOSPITALAR 

UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS, 2013). 

 

Apesar disso, são medicamentos considerados seguros com relação a efeitos 

adversos graves, que somente são atingidos quando usados em doses de 20 a 40 

vezes maiores que as habituais (FORSAN, 2010). As reações dependem, em sua 

maioria, do tipo de droga, da dosagem e da duração do uso.  

O uso prolongado dos BDZ aumenta o risco de sedação diurna, dificuldade de 

concentração e perda de memória. Outros efeitos colaterais são a síndrome da 

abstinência, comprometimento da cognição, depressão respiratória, redução da 

atenção e vigilância, alterações na capacidade de julgamento e, em casos raros, 

ataxia e tonturas. Os sintomas de abstinência geralmente são mais intensos em 

usuários de longa data que fizerem descontinuação repentina do uso. Podem também 

causar sedação no recém-nascido, uma vez que são excretados no leite materno 

(GORENSTEIN; POMPÉIA, 1999; AUCHEWSKIA et al, 2004). 

5.4 Uso indiscriminado dos benzodiazepínicos e seus riscos 
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No final da década de 70, pesquisadores começaram a perceber potencial risco de 

dependência entre os usuários de BZD (GONÇALVES, 2014). O uso de BZD por 

tempo superior a quatro a seis semanas pode levar a quadros de tolerância, 

abstinência e dependência. A overdose de BDZ é relativamente comum nas tentativas 

de suicídio, muitas vezes associada ao uso de outras substâncias (FORSAN, 2010; 

COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS, 

2013). Um estudo conduzido nos Estados Unidos mostrou que entre os anos de 1996 

e 2013 as mortes envolvendo overdose de BZD sofreram aumento significativo. O uso 

de álcool ou a combinação de BZD com outros medicamentos podem aumentar o risco 

de overdose fatal e explicar esse aumento (BACHHUBER et al., 2016). 

Laranjeira e Castro (1999) classificam os usuários de BZD em quatro tipos: médicos, 

diurnos, noturnos e poliusuários de drogas. Dentre esses, os mais propensos a 

desenvolverem abuso são os usuários noturnos, os quais usam tais medicamentos 

para problemas relacionados ao sono, e os poliusuários de drogas, que habitualmente 

fazem uso de diversas substâncias de forma ilícita e em altas doses. Os usuários 

médicos são os que usam por indicação médica específica e geralmente não 

desenvolvem dependência e os usuários diurnos, em sua maioria, fazem uso por 

curtos períodos de tempo.  

Um comportamento visto em grande parte dos usuários que abusam dos BZD é a 

procura pela droga. Geralmente fazem isso por meio de receitas médicas adulteradas, 

somatização durante consultas, supervalorização de sintomas ansiosos, recusa de 

outros medicamentos, ameaças veladas, bajulação e insistência para que o médico 

prescreva a medicação (LARANJEIRA; CASTRO, 1999). Muitos desses usuários são 

idosos que fazem uso crônico para problemas relacionados à insônia, e já foi 

demonstrado que os BZD pioram a cognição em idosos, mesmo naqueles sem 

demência. 

 

5.5. A atuação da estratégia de saúde da família no uso indiscriminado de 

benzodiazepínicos 

Os usuários de BZD, em posse da prescrição feita por médico no receituário tipo B, 

podem ter acesso gratuito aos medicamentos, caso os mesmos estejam listados como 

medicamentos essenciais. Atualmente, o SUS disponibiliza os BZD - midazolam, 
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clonazepam e diazepam (RENAME, 2020). A ESF dispõe de alguns recursos para 

acompanhar, auxiliar e otimizar as prescrições para tratamento de condições 

psíquicas da população, consequentemente reduzindo e adequando o uso dos BZD.  

Os CAPS são unidades vinculadas à ESF que oferecem atendimento aos pacientes 

portadores de sofrimento psíquico, buscando manter o usuário junto de seus 

familiares e comunidade, desenvolvendo autonomia e um bom convívio social 

(QUADROS et al., 2012). São constituídos por diversos profissionais de saúde, entre 

médicos psiquiatras, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e terapeutas 

ocupacionais (MIELKE et al., 2009). Nesse sentido, atuam auxiliando o tratamento de 

distúrbios psíquicos não somente com a prescrição de medicamentos, mas com 

atendimentos multidisciplinares visando melhorar a saúde e o bem estar do paciente 

de forma global e contribuindo com a redução do uso excessivo de BZD. 

O NASF é uma equipe também composta por diversos profissionais da área da saúde, 

que visa apoiar os profissionais da ESF, ampliando a abrangência e resolubilidade 

das ações da atenção básica. Um de seus objetivos é contribuir para a integralidade 

do cuidado à população vinculada, portanto os profissionais que integram o NASF são 

escolhidos de acordo com a necessidade local. A promoção à saúde é realizada por 

meio de atividades integradas, e as ações são de responsabilidade de todos os 

profissionais envolvidos. Por levar em conta o momento de vida de cada usuário e 

considerar a realidade onde esse indivíduo está inserido, o NASF atua em conjunto 

com a ESF nas ações para melhorar a qualidade de vida da população atendida 

(MIRANDA, 2019). 

A ESF desempenha papel fundamental na educação em saúde quanto ao uso dos 

BZD, sendo responsável por promover ações de conscientização, busca ativa de 

usuários, grupos de atividades e acompanhamento do paciente e seus familiares. 

Deve-se sempre lembrar que os usuários de BZD são sujeitos assim como quaisquer 

outros, com história, cultura, vontades, poderes, conhecimentos e habilidades; 

possuem dificuldades, conflitos e interesses que devem ser levados em conta ao se 

planejar estratégias individuais e coletivas de conscientização. (FARIA et al,. 2009). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 
 
Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Uso indiscriminado/excessivo de 

benzodiazepínicos”, 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). 

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

A observação durante os atendimentos realizados na ESF Jardim das Oliveiras, a 

equipe pode notar um grande número de pacientes em uso contínuo de BZD. Por 

ser uma medicação potencialmente causadora de dependência após uso 

prolongado, muitos pacientes vêm renovando suas receitas há anos sem uma nova 

avaliação do quadro e necessidade do uso.  

 

Não foi possível encontrar dados estatísticos a respeito do uso de tais medicações 

na comunidade, por isso a seleção do problema foi feita baseada na observação 

diária na ESF Jardim das Oliveiras. 

 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

Na ESF Jardim das Oliveiras, a maioria dos pacientes faz uso de BZD para controle 

de quadros de insônia e ansiedade. Apesar de ser uma classe de medicamentos 

que não é adquirida sem receita médica (receituário azul tipo B), o uso 

indiscriminado e a dependência de tais medicações têm uma prevalência muito alta 

na comunidade. Alguns pacientes relatam que iniciaram o uso porque um parente 

ou vizinho compartilhou, outros porque ficaram hospitalizados por determinados 

períodos e saíram do hospital com a prescrição, outros ainda porque o psiquiatra 

prescreveu há mais de 10 anos e desde então o paciente vêm renovando a receita. 

Muitos desses pacientes são idosos, grupo que pode sofrer efeitos colaterais 

graves, como tonturas, déficit cognitivo e efeitos paradoxais.  

 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
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Ao tentar abordar o uso durante as consultas, muitas vezes os pacientes se 

mostram resistentes à redução das doses, relatando que não conseguem dormir 

de forma alguma sem o uso da medicação, ou ainda que ficarão ansiosos no dia 

seguinte. Para conseguir intervir em tais situações, o problema deve ser abordado 

de forma completa, visando buscar e tratar as causas da insônia e ansiedade, 

abordando o paciente holística e multidisciplinarmente. 

 
6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

 

Para o problema priorizado pela equipe foram identificados os seguintes nós 

críticos: 

 Uso prolongado de BZD causando dependência. 

 Hábitos de vida inadequados, como sedentarismo, alimentação pobre em 

nutrientes, contato excessivo com telas no período noturno. 

 Baixo nível de informação da população a respeito das medicações utilizadas. 

 
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) 

 

O desenho das operações sobre cada um dos “nós críticos” relacionado ao 

problema sob responsabilidade da ESF Jardim das Oliveiras, no município de 

Esmeraldas, estado de Minas Gerais, são detalhados nos quadros 2 a 4. 
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Fonte: Autoria própria (2019) 

 
 
 
 
 
 

Quadro 2 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 

sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “uso indiscriminado/excessivo de 

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

Jardim das Oliveiras, Esmeraldas, Minas Gerais. 

Nó crítico 1 
Uso prolongado de benzodiazepínicos causando dependência 

6º passo - 

operação 

(operações) 

 Reduzir gradualmente o uso de benzodiazepínicos 

6º passo - projeto  Abandonando a receita azul 

6º passo - 

resultados 

esperados 

Redução/cessação do uso de BZD nos casos em que os mesmos não são 

necessários. 

6º passo - 

produtos 

esperados 

 Pacientes em uso prolongado de BZD diminuindo a dose com vistas à cessação. 

 Palestras, grupos operativos, consultas regulares para redução gradual das 

doses. 

6º passo - 

recursos 

necessários 

Organizacional: consultório médico, espaço para grupos operativos, adesão dos 

pacientes 

Cognitivo: informação clara e educativa a respeito dos BZD 

7º passo – 

viabilidade do 

plano - recursos 

críticos 

Organizacional: consultório médico, espaço para grupos operativos, adesão dos 

pacientes 

Cognitivo:  informação clara e educativa a respeito dos BDZ 

8º passo - controle 
dos recursos 
críticos – ações 
estratégicas 

Médico e pacientes. favorável. 

Apresentar o projeto dos grupos operativos à equipe de saúde e sensibilizá-los 
sobre sua importância. 

9º passo – 
acompanhamento 
do plano – 
responsáveis e 
prazo 

Até seis meses para que todos os usuários tentem iniciar a redução gradual. 

Médico 

10º passo – gestão 
do plano - 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Prontuário e consultas para avaliar adaptação à redução/retirada das medicações. 
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Fonte: Autoria própria (2019)  

 
 
 
 

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

sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “uso indiscriminado/excessivo de 

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

Jardim das Oliveiras, Esmeraldas, Minas Gerais 

Nó crítico 2 
Hábitos e estilo de vida da população 

6º passo - 

operação 

(operações) 

Orientar sobre a higiene do sono, estímulo à prática de atividades físicas, combate 

ao tabagismo e alcoolismo, boa alimentação. 

6º passo - projeto  Saúde em dia 

6º passo - 

resultados 

esperados 

Redução do stress/ansiedade e melhoria da qualidade do sono 

6º passo - 

produtos 

esperados 

 Grupos operativos dinâmicas em grupo 

6º passo - 

recursos 

necessários 

Organizacional: local para realização das atividades 

Cognitivo: informações claras e educativas e de acordo com cultura da população 

Financeiro: impressão de panfletos 

Político: adesão dos pacientes 

7º passo – 

viabilidade do 

plano - recursos 

críticos 

Estrutural: local para realização das atividades 

Político: adesão dos pacientes 

8º passo - controle 
dos recursos 
críticos – ações 
estratégicas 

Pacientes, equipe da ESF, Secretaria Municipal de Saúde/Prefeitura. Favorável. 

Palestras, panfletos informativos, dinâmicas em grupo 

 

9º passo – 
acompanhamento 
do plano – 
responsáveis e 
prazo 

Seis meses 

Equipe da ESF 

10º passo – gestão 
do plano - 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Estímulos nas consultas, conversas com a equipe, avaliação dos resultados 
obtidos. 
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Fonte: Autoria própria (2019).  

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

sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “uso indiscriminado/excessivo de 

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

Jardim das Oliveiras, Esmeraldas, Minas Gerais. 

Nó crítico 3 
Baixo nível de informação da população a respeito das medicações utilizadas 

6º passo - 

operação 

(operações) 

Informar os pacientes sobre as indicações, benefícios e malefícios dos 

benzodiazepínicos. 

6º passo - projeto Que remédio é esse? 

6º passo - 

resultados 

esperados 

População mais consciente e informada a respeito das medicações utilizadas. 

6º passo - 

produtos 

esperados 

Conversa/discussão com os pacientes que fazem uso de BZD 

Grupos operativos 

6º passo - 

recursos 

necessários 

Organizacional: profissionais para acompanhar os resultados 

Cognitivo: conhecimento a respeito das indicações, riscos e benefícios dos BZD. 

Financeiro: impressão de “recadinhos” que serão anexos as receitas 

7º passo – 

viabilidade do 

plano - recursos 

críticos 

Cognitivo: conhecimento a respeito das indicações, riscos e benefícios dos BZD. 

Financeiro: impressão de “recadinhos” que serão anexos as receitas 

8º passo - controle 
dos recursos 
críticos – ações 
estratégicas 

Médico, enfermeiro e Secretaria Municipal de Saúde. favorável. 

Impressão de “recadinhos” que serão anexos as receitas informando as reais 
indicações e riscos do uso de benzodiazepínicos. 

9º passo – 
acompanhamento 
do plano – 
responsáveis e 
prazo 

Até seis meses para que todos os usuários de BZD tenham sido abordados e 

informados sobre as medicações. 

Médico, enfermeiro e ACS 

10º passo – gestão 
do plano - 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Avaliar durante consultas e visitas como está o nível de informação da população 
a respeito das medicações utilizadas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O uso indiscriminado de BZD está muito relacionado a distúrbios do sono e de 

ansiedade que poderiam ser amenizados com mudanças simples no cotidiano. A falta 

de conhecimento sobre os riscos do uso prolongado e a dependência já instaurada 

tornam a redução do uso de tais medicamentos um processo lento e gradual.  

 

A redução do uso indiscriminado de BZD é um desafio diário para a ESF. Muitos 

pacientes são usuários de longa data e comparecem às UBS apenas para renovação 

de receita, sendo que alguns sequer se lembram os motivos pelos quais iniciaram o 

uso de BZD.  

A ESF tem papel importante nesse ponto, investigando qual a indicação de uso em 

cada caso, promovendo atividades que visam reduzir a ansiedade, orientando boas 

práticas de higiene de sono e realizando busca ativa desses pacientes, principalmente 

os que são usuários de longa data.  

A participação de toda a equipe é fundamental para um bom acompanhamento de 

cada paciente. A atuação vai desde a observação do possível uso abusivo de BZD, 

até a redução gradual, processo que envolve tempo, planejamento, dedicação e 

continuidade.  

 

Por meio de ações que promovam bem estar e qualidade de vida, além da 

conscientização da população, é possível reduzir/cessar o uso excessivo de BZD. 

Para isso, é fundamental o engajamento de toda a equipe e dos usuários, uma vez 

que o desejo de mudar é um dos pilares do sucesso da intervenção. 

 

 

.
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