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RESUMO 
 
 

Urucuia é um município brasileiro com 17.173 habitantes de acordo com estimativa 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para o ano de 2019. Devido ao 
crescimento do uso de psicotrópicos sem consulta médica especializada, associado 
à baixa resolutividade no processo de investigação e diagnóstico da saúde mental 
na Unidade Básica Vereda Grande, faz-se necessário a sensibilização do usuário 
para o uso consciente do psicotrópico, justificando a importância do tema ora 
apresentado. O objetivo deste trabalho é elaborar de um plano de intervenção para o 
controle do uso indiscriminado de benzodiazepínicos na comunidade atendida pela 
equipe de saúde da família da Unidade Básica de Saúde Vereda Grande, município 
de Urucuia, Minas Gerais.Para o desenvolvimento do trabalho proposto foi utilizado 
o Planejamento Estratégico Situacional. Como embasamento teórico foi realizado 
uma pesquisa bibliográfica relacionada ao tema, lançando mão de bases de dados 
online no portal da Biblioteca Virtual em Saúde, ScientificElectronic Library Onlinee 
biblioteca virtual do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva. Como resultados, em 
longo prazo, espera-se reduzir o uso abusivo de psicotrópicos, incentivando uma 
avaliação mais precisado especialista, que possa atender à devida necessidade do 
paciente e assim evitar a mera revalidação de receitas. Portanto, a proposta 
apresentada como um plano de intervenção constitui-se uma ferramenta para o 
desenvolvimento de ações que viabilizem a promoção da saúde e o bem estar dos 
usuários da referida Estratégia Saúde da Família.  

Palavras-chave:Psicotrópicos.Benzodiazepínicos. Educação em Saúde. 



 
 

ABSTRACT 
 
 

Urucuia is a Brazilian municipality with 17,173 inhabitants according to the estimate 
of the Brazilian Institute of Geography and Statistics for the year 2019. Due to the 
growth in the use of psychotropics without specialized medical consultation, 
associated with low resolution in the mental health investigation and diagnosis 
process at the Basic Unit Vereda Grande, it is necessary to raise the user's 
awareness of the conscious use of psychotropic drugs, justifying the importance of 
the theme now presented. The objective of this work is to develop an intervention 
plan to control the indiscriminate use of benzodiazepines in the community served by 
the family health team of the Basic Health Unit Vereda Grande, municipality of 
Urucuia, Minas Gerais. Situational Strategic Planning was used. As a theoretical 
basis, a bibliographical research related to the theme was carried out, using online 
databases on the portal of the Virtual Health Library, Scientific Electronic Library 
Online and virtual library of the Center for Education in Collective Health. As a result, 
in the long term, it is expected to reduce the abusive use of psychotropics, 
encouraging a more accurate specialist assessment, which can meet the patient's 
due needs and thus avoid the mere revalidation of prescriptions. Therefore, the 
proposal presented as an intervention plan constitutes a tool for the development of 
actions that enable the promotion of health and the well-being of users of the referred 
Family Health Strategy. 
 
Keywords: Psychotropic. Benzodiazepines. Health education. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Aspectos gerais do município Urucaia 

Urucuia é um município brasileiro, com 17.173 habitantes de acordo com 

estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 

2020 e possui uma a densidade demográfica de 6,55 habi/Km2. .Situa-se na região 

noroeste do estado e distante 628 km da capital Belo Horizonte. 

A cidade tem a tradição forte na área cultural: movimenta a região com o seu 

festival de música e ainda preserva suas festas religiosas e seus grupos de serrado. 

Na área de saúde, a cidade depende de referência para consultas e exames de 

média complexidade, porem tem um hospital de porte razoável que funciona como 

pronto-socorro, embora a estrutura do seu sistema de saúde deixe muito a desejar, 

mas se sente os esforços da administração em melhorar e remunerar melhor seus 

colaboradores, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em índice de 

desenvolvimento humano Municipal é de 0,619 (IBGE,2020). 

1.2 O sistema municipal de saúde 

O município possui cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS), como porta de 

entrada do sistema de saúde. Uma delas fica no assentamento Vereda Grande que 

conta com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) com os seguintes 

profissionais:Fisioterapeuta, Psicólogo, Nutricionista e Assistente Social. 

Em Urucuia há um hospital pronto-socorro com laboratório para exames de 

rotina e um centro cirúrgico em fase de aprovação para o funcionamento. O 

município também tem parceria com laboratórios e farmácias que facilitam a vida do 

usuário. Carros e ambulâncias são disponibilizados para levar e trazer pacientes aos 

centros de referência. Todos os serviços requerem que o paciente esteja 

devidamente munido do seu cartão SUS, que facilmente pode ser adquirido nas 

UBS.  

O município dispõe de critérios para que um paciente possa ser encaminhado 

para outros serviços. Tendo em vista a sua necessidade em saúde de acordo com a 

oferta na rede de atenção especializada em saúde, para que o encaminhamento 

seja aceito pela Secretaria de Saúde, a equipe da atenção primária á saúde deve 



 
 

seguir o protocolo de encaminhamentos. O responsável para enquadrar o paciente 

no critério de referência é o médico do PSF, utilizando da anamnese, exame físico e 

exames laboratoriais. O modelo predominante de Atenção à Saúde em Urucuia é o 

de prevenção, onde se concentra o maior volume de atendimentos diários, o que 

ajuda a diminuir o fluxo no Pronto Socorro do hospital.  

Dentre os principais problemas estão à falta de recurso ou recurso mal 

distribuído. Os carros da saúde são utilizados em outras áreas, deixando às vezes 

os pacientes desassistidos. 

1.3 Aspectos da comunidadede Vereda Grande 

 

Vereda Grande é um assentamento de cerca de 1.205 habitantes, localizado 

a 54 Km de Urucuia, que se formou através dos pescadores após o falecimento de 

uma latifundiária que não deixou herdeiros. Logo, as apropriações foram se tornando 

maiores até chegar na estruturação atual. Suas atividades econômicas giram em 

torno da agricultura familiar, pesca e o suporte do Programa de transferência de 

renda, o Bolsa Família, que complementa a renda da maioria dos moradores em 

situação de vulnerabilidade social. É grande o número de desempregados e 

subempregados.  

 

A estrutura de saneamento básico é extremamente delicada, principalmente 

no que se refere ao esgoto sanitário, coleta de lixo e água encanada. O 

analfabetismo está presente, sobretudo, entre os maiores de 25 anos. A 

administração atual tem empenhado em melhorar e destinar verbas para escola, 

centro de saúde e esporte. Em Vereda Grande trabalha uma equipe de Saúde da 

Família composta também por saúde bucal. 

 

 

 



 
 

Quadro 1- Aspectos demográficos comunidade adscrita à equipe de Saúde Vereda 

Grande, Unidade Básica de Saúde Vereda Grande, no município de Urucuia-MG. 

 

FAIXA ETÁRIA/ANO MASCULINO FEMININO TOTAL 

<1 7 7 14 

1-4 29 31 60 

   5-12 102 97 199 

   13-19 60 77 137 

   20-29 87 79 166 

   30-39 84 69 153 

   40-49 87 63 150 

   50-59 79 61 140 

   60-69 49 40 89 

   70-79 33 35 68 

80ou mais 14 15 29 

   TOTAL    631    574 1.205 

Fonte: Secretaria Municipal De Saúde Urucuia(2020) 

No quadro está descrito a população do território da Unidade Básica de 

Saúde Vereda Grande.  Destaca quantitativo de usuários distribuídos por faixa etária 

e gênero. Observa-se nos dados coletado, que para este ano existe no território 

usuários com idade entre 0 e 80 anos ou mais. Os usuários do sexo masculino é 

maioria, totalizando 631 usuários, as crianças são minoria totalizando 273 usuários 

com idade entre 0 e 12 anos, especificamente 138 do gênero masculino e 135 do 

gênero feminino. Cabe ressaltar que toda a população é assistida, portanto, não 

existe microárea descoberta. 

 

Quadro 2 - Aspectos epidemiológicos comunidade adscrita à equipe de Saúde 

Vereda Grande, Unidade Básica de Saúde Vereda Grande, no município de Urucuia-

MG. 

   Condição de Saúde N 

   Gestantes 9 

   Hipertensos 43 

   Diabéticos 5 

   Pessoas com doenças respiratórias (asma, DPOC, enfisema, outras) 3 

   AVC 2 



 
 

   IAM 0 

   Doenças cardíacas 2 

   Doença renal (insuficiência renal, outros) 8 

   Hanseníase 1 

   Tuberculose 0 

   Câncer 1 

   Pessoas com sofrimento mental 1 

   Acamados 0 

   Fumantes 27 

   Etilismo 27 

   Usuários de droga 3 
Fonte: UBS Vereda Grande, (2020) 

O quadro 2 apresenta os aspectos epidemiológicos do território, visto 

que,entre os problemas de saúde elencados a doença crônica não transmissível 

hipertensão tem sua prevalência entre a população adulta totalizando 43 usuários 

classificados entre adultos e idosos.   

1.4 A Unidade Básica de Saúde Vereda Grande 

A USB Vereda Grande foi inaugurada há aproximadamente 12 anos e está 

situada na zona rural a 54Km de Urucuia. Foi construída exclusivamente para esse 

propósito e possui uma área consideravelmente suficiente para a demanda.  

A recepção é pequena, mas bem situada dentro da UBS para o atendimento 

e conforto dos pacientes. Profissionais e pacientes reclamam do calor, pois não 

dispõem de ar condicionado nos consultórios e ventiladores são ineficazes. A sala 

de reuniões também é utilizada para almoço dos colaboradores. As reuniões com os 

moradores são realizadas no salão da igreja, local que fica próximo ao centro de 

saúde.  

Materiais e medicamentos ainda costumam faltar forçando, muitas vezes, o 

paciente a não fazer o tratamento por falta de recursos. A maior preocupação nesse 

aspecto é a falta de água tratada. A água que sai da torneira vem diretamente do 

Rio Urucuia sem tratamento, o que obriga os moradores irem até a escola onde tem 

uma torneira que sai água supostamente tratada. Nas consultas, temos reparado 

que algumas doenças têm sido prevalentes deixando-nos com suspeita quanto a 

qualidade dessa água. 



 
 

A população tem um carinho muito grande pela Unidade de Saúde, pois o 

trabalho tem sido resolutivo na maioria dos casos, evitando o deslocamento até a 

cidade para ser atendido.  

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde Vereda Grande 

A equipe Vereda Grande está composta por um médico, uma cirurgiã dentista 

com uma auxiliar de saúde bucal, uma enfermeira, dois técnicos de enfermagem, 

sete agentes comunitários de saúde (ACS), um recepcionista, um motorista e uma 

pessoa nas tarefas gerais. 

A equipe faz uso de suas atribuições preenchendo o dia de trabalho por 

atendimentos agendados e na demanda espontânea, com tentativas de 

implementação de programas para nichos de pacientes com determinadas doenças. 

Algumas dessas atividades foram realizadas sem sucesso, pois esbarramos em 

dificuldades como analfabetismo e impossibilidade de deslocamento dos usuários. 

Algumas otimizações no trabalho estão sendo implementadas, como: 

renovação de receitas em determinados horários; atendimento em grupo para 

doenças tipo dengue, síndrome mão-pé-boca, resfriado comum etc. Tudo isso com o 

intuito de aumentar a quantidade de atendimentos por dia.  

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Vereda Grande 

A Unidade de Saúde funciona das 7h às 17h, e para que isso aconteça, todos 

os profissionais se dispõem na sua área de atendimento para o funcionamento 

harmônico do sistema: recepção, triagem, consulta médica e acolhimento com a 

enfermeira, escuta qualificada, atendimento de demanda livre e programada, pós 

consulta para esclarecimento de qualquer dúvida e agendamento de retorno ou de 

exames complementares. A Unidade conta com uma cirurgiã dentista que também 

apoia o atendimento, quando necessário, nas atividades educativas tanto na sala de 

espera quanto nas ações desenvolvidas na comunidade como no Programa Saúde 

na Escola (PES). A exemplo disso, existem atividades educativas com os educandos 

da comunidade contribuindo para o cuidado á saúde, envolvendo saúde bucal, 



 
 

alimentação saudável, higiene pessoal, entre outras ações, que este profissional 

junto a equipe colabora no processo de trabalho.  

Também promovemos atividades educativas e de promoção da saúde por 

meio da prevenção e cuidados a saúde, incentivo a mudança de estilo de vida com 

adesão de dieta saudável e inserção de atividades físicas, rodas de conversas para 

troca de conhecimento acerca da importância da educação para a saúde, prevenção 

de doenças, entre outros temas relacionados à saúde coletiva.  

Promovemos o dia D de vacinação e campanhas periódicas como outubro 

rosa no enfretamento ao câncer de mama, setembro amarelo para prevenção do 

suicídio, novembro azul no combate ao câncer de próstata, entre outras ações 

preconizadas pelo Ministério da Saúde. Assim, desenvolvemos as diferentes 

estratégias da rede de atenção primária à saúde. 

1.7 O dia a dia da equipe Vereda Grande 

A organização do trabalho ocorre com a ajuda das informações trazidas pelos 

ACS, a partir das quais são planejadas as estratégias para a otimização do 

atendimento dos moradores. Por exemplo, como atender aqueles que moram em 

sítios e fazendas que não têm condições de deslocamento até a Unidade Básica de 

Saúde. Avaliamos a possibilidade de o médico ir até a fazenda mais central para que 

o atendimento dos moradores vizinhos seja realizado.   

Após meses sem atendimento na UBS Vereda Grande, uma enorme 

demanda foi criada na UBS. Pacientes com exames laboratoriais feitos há meses, 

sem avaliação médica e acúmulo de queixas não permite que a equipe se reúna, de 

forma satisfatória, para planejamento e execução dos casos mais complexos. A 

pressão da população para atendimento é muito acentuada produzindo, até mesmo, 

estresse coletivo dos colaboradores, que muitas vezes, não fazem horário de almoço 

integralmente.  

Realizamos o acolhimento, este é organizado a fim de contemplar as 

necessidades em saúde do usuário que busca a unidade queixando-se na ocasião 

em que entra na UBS, vale destacar que não contamos com gerente de saúde, 

portanto o acolhimento é realizado pela enfermeira que acolhe e faz a triagem, a 



 
 

nossa agenda atende as necessidades da população, na organização 

disponibilizamos o horário da manhã para puericultura, pré-natal e Hiperdia em dias 

alternados de segunda á quarta, na quinta feira é dia de realizar as visitas 

domiciliares aos grupos prioritários e nas sexta-feira são realizadas reuniões para 

debater assuntos pertinentes ao funcionamento e abordagem aos usuários, ou 

quando solicitado, capacitação em educação permanente ou estudos ofertados pela 

secretaria de saúde. 

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

passo) 

Após a realização do Diagnóstico Situacional da área de abrangência da UBS 

Vereda Grande, no município de Urucuia-MG, foi possível verificar a existência de 

um grande número de problemas passíveis de intervenção pela eSF. Dentre eles 

temos:  

• Etilismo e tabagismo;  

• Falta de água potável;  

• Uso desnecessário de benzodiazepínicos;  

• Índice elevado de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs);  

Essa população tende a ter acesso apenas às medicações que são 

disponibilizadas, pelo Programa Farmácia Popular, visto que, a maior parte da renda 

familiar advém do Bolsa Família.  

Embora a relação estabelecida entre equipe de saúde e população seja 

sólida, nota-se a dificuldade de acesso aos serviços, especialmente no que tange ao 

acompanhamento de tratamentos;há também uma lacuna de entendimento sobre os 

processos de adoecimento e riscos advindos do uso incorreto ou crônico de certas 

medicações, além de certa relutância quando se trata da troca de medicações ou 

indicação de psicoterapias. 

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

(segundo passo) 



 
 

O item priorização dos problemas auxilia na apresentação dos pontos frágeis 

que merecem atenção, fazendo uso da matriz aplicada no quadro 3 é possível 

selecionar e escolher  principal problema para se intervir.  

Os problemas que forma identificados durante o processo de análise 

situacional foram dispostos no quadro 3, a fim de atribuir a importância, urgência e a 

capacidade de enfrentamento da equipe do problema evidenciado, possibilitando a 

seleção do problema a se intervir devido a sua importância e impacto na saúde 

coletiva. 

Quadro 3 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Vereda Grande, Unidade 

Básica de Saúde Vereda Grande, no município de Urucuia-MG. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Uso desnecessário de 

Benzodiazepínicos 

Alta  8    Parcial 1 

Etilismo e Tabagismo Alta  6    Parcial 2 

Infecções sexualmente 

transmissíveis (ISTs) 

Alta  4    Parcial 3 

Falta de água potável Alta  4    Fora 4 

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

 

Observando o quadro 3, nota-se uma preocupação relevante quanto ao uso 

desnecessário de psicotrópicos por pacientes atendidos na Unidade. O 

levantamento foi feito mediante visitas domiciliares pelos ACS, com o uso de 

formulários que foram de extrema utilidade para confecção desse quadro. A 

priorização do problema, de forma geral, depende de algumas variáveis para que a 

sua resolução seja razoável e venha beneficiar essa população. 



 
 

2 JUSTIFICATIVA 
 

 

Com a prevalência de problemas mentais em ascensão no país, os autores 

Gonçalves et al. (2014) mostram que os problemas da área da saúde mental mais 

comuns nas unidades básicas de saúde, são aqueles relacionados à ansiedade e à 

depressão. Nota-se que pacientes com ansiedade e insônia estão recebendo 

receitas de psicotrópicos indevidamente com alta frequência, consequentemente, 

esses processos vem aumentando os fatores de risos para a automedicação e até 

mesmo overdose, por benzodiazepínicos (LADER, 2011). 

De acordo com Vidal et al., (2013) a prevalência de transtornos mentais na 

atenção básica é relevante, entende-se que a prevalência reflete no crescimento do 

uso de psicotrópicos entre a população acometida por algum transtorno mental, 

principalmente a depressão que esta cada vez mais frequente, tendo em vista a 

demanda observa-se que é comum a renovação da receita na atenção primária sem 

consulta médica especializada, portanto, se faz necessário a sensibilização do 

usuário para o uso consciente do psicotrópico.  

O uso deve ocorrer sob a avaliação e monitoramento da equipe 

multidisciplinar, sendo importante a capacitação do profissional em saúde, para 

identificar o período necessário para uma reavaliação da conduta terapêutica do 

paciente, evitando a renovação de receita desnecessária, visto que a partir de uma 

reavaliação é possível identificar sua condição de saúde no tocante saúde mental e 

ter a renovação da prescrição ou o desmame. O que pode contribuir com a redução 

do uso indiscriminado de psicotrópicos, justificando a importância desta proposta de 

intervenção em saúde.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 OBJETIVOS 
 
 

3.1 Objetivo geral 

Elaborar de um plano de intervenção para o controle do uso indiscriminado de 

benzodiazepínicos na comunidade atendida pela eSF da UBS Vereda Grande, 

Urucuia, Minas Gerais.  

 
3.2 Objetivos específicos 
 
Aferir como estão sendo utilizados os benzodiazepínicos pelos os usuários da UBS. 

 

Demonstrar aos usuários os efeitos maléficos da medicação. 

 

Incentivar a retirada progressiva propondo um plano de redução dos efeitos 

colaterais da medicação. 

 

Demonstrar técnicas ativas para higienização do sono em paciente com insônia. 

 

Envolver diferentes profissionais da área no plano de ação, de forma a atingir todo o 

município para alcançar o sucesso esperado.  

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

4 METODOLOGIA 
 
 

Para o desenvolvimento do trabalho proposto foi aplicado o Planejamento 

Estratégico Situacional (PES), que nos mune para o diagnóstico situacional em 

saúde, elaboração do plano de intervenção, a programação das ações da eSF, seu 

monitoramento e avaliação das ações tomadas (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018).  

A princípio, foi realizada uma revisão da bibliográfica relacionada ao tema 

adotado, lançando mão de bases de dados online no portal da Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), ScientificElectronic Library Online (SciELO) e biblioteca virtual do 

Núcleo de Educação em Saúde Coletiva (NESCON). Para a pesquisa bibliográfica 

foram utilizados os seguintes descritores: Benzodiazepínico; Psicotrópicos;Educação 

em Saúde. 

De acordo Faria; Campos; Santos (2018) o PES pode ser compreendido 

como um instrumento de gestão que auxilia na identificação e resolução de 

problemas. O PES é dividido em várias etapas: Momento Inicial ou Explicativo, 

Momento Normativo, Momento Estratégico e, por fim, Momento Tático-Operacional.  

No primeiro momento, é realizada uma análise da realidade presente, 

buscando explicar as causas associadas aos problemas encontrados. A partir da 

definição dos problemas e suas causas, segue-se o momento normativo, em que 

são definidas as operações, seus pontos favoráveis e possíveis obstáculos.Por fim, 

foi elaborada uma proposta de intervenção para o problema seguindo o método.  

Para a execução do plano, dividimos em cinco fases: 1ª Fase: Capacitação 

dos usuários envolvidos; 2ª Fase: Divulgação da ação por meio de peças gráficas e 

visitas domiciliares;3ª Fase: Reunião com farmácias particulares e públicas para o 

controle restrito de acesso às medicações; 4ª Fase: Aplicação do programa na 

educação em saúde e consultas individualizadas; 5ª Fase: Assistência especializada 

para evitar recaídas.  

 

 



 
 

 

5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
5.1 Uso indiscriminado de medicamentos e a prática da automedicação 
 

Os medicamentos são importantes no tratamento das doenças e, diante desta 

função, ocorre a ampliação da busca ao acesso aos mesmos. Como parte do 

cuidado integral aos portadores de doenças crônicas ou não, inclui-se entre as 

estratégias implementadas o tratamento medicamentoso, tendo em vista que 

possibilita o controle das doenças, redução da morbimortalidade e melhoria da 

qualidade de vida dos usuários portadores de diversas condições de saúde(MALTA; 

SILVA JUNIOR, 2013; GONTIJO et al.,2012). 

Entretanto, os autores Schweim; Ullmann, (2015) destacam que o uso 

indiscriminado de qualquer medicamento pode levar a sérios problemas de saúde. 

Entende-se que o processo de selecionar e fazer uso de medicamentos para tratar 

sintomas sem qualquer orientação médica leva a prática da automedicação, a 

mesma se dá devido a facilidade em adquirir produtos terapêuticos, o que vem 

preocupando os profissionais de saúde(WHO,1998). 

Mesmo com os avanços na oferta de atendimento em saúde à população, 

ainda existem dificuldades de acesso, devido à demanda, demora e baixa qualidade 

do atendimento nos serviços de saúde, principalmente no setor público de saúde. 

Soma-se a esses aspectos, a venda de medicamentos isentos de prescrição, a 

presença da farmacinha caseira nos domicílios e a crença de que os medicamentos 

utilizados sem a indicação médica ou tratamento irregular podem solucionar o 

problema de saúde com base no “achismo” ou indicação de algum amigo que já fez 

uso da medicação, constituem fatores importantes que aumentam a prevalência da 

prática da automedicação (NAVES et al.,2010). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, no Brasil existem índices 

de prevalência elevado para consumo de medicamentos sem a prescrição médica 

que vai desde medicamento como analgésico, anti-inflamatório, à antibacterianos. 

Segundo Selvaraj et al. (2014), existe uma preocupação na área da atenção 

primária, com a Estratégia Saúde da Família e na área da assistência farmacêutica 

para reduzir os impactos dos comportamentos da população que venham a oferecer 

riscos à saúde,por meio da educação em saúde, implementando estratégias 

educativas no enfrentamento de problemas relacionados ao autocuidado.  



 
 

Com base nisto vale destacar que a automedicação é um dos problemas mais 

evidenciados entre a população e que, em sua maioria, pode ser evitado a partir de 

estratégias educativas e orientação na assistência de enfermagem na Atenção 

Primária a Saúde(OMS,2012; SANS et al., 2002). 

Seguindo o raciocínio, é evidente que o uso inadequado do medicamento 

pode gerar problemas tanto na terapia medicamentosa alterando o processo de 

cura, levando a ineficácia do tratamento, como riscos sérios a saúde.  

Entende-se que alguns desses medicamentos prescritos ou dispensados são 

inadequadamente consumidos pelos usuários, o que é bastante preocupante de 

acordo com os autores Reis et al. (2010),cerca de 20 mil pessoas morrem ao ano no 

país em decorrência de uso inadequado dos fármacos ou sem a devida prescrição, 

outro fator que contribui para o uso inadequado de medicamentos e/ou 

automedicação consiste na carência de informações e instrução da população em 

geral sobre dosagem do medicamento, tratamento e as reações adversas, 

demonstrando que é um dos fatores de riscos para o uso indiscriminado de 

medicamentos, principalmente quando se refere ao uso de psicotrópicos. 

5.2 O uso abusivo dos benzodiazepínicos  

A Atenção Primária à Saúde (APS) se apresenta como ferramenta primordial 

na integração do usuário aos programas de saúde, fornecendo atividades 

diversificadas, de acordo com particularidades de cada pessoa ou grupo. Assim, 

torna-se possível a prevenção de doenças, detecção de fatores de risco, medidas de 

promoção em saúde, além da possibilidade da aquisição de práticas curativas e 

reabilitação. Com isso, este nível de atenção apresenta uma abordagem 

descentralizada, com foco direcionado a diversos aspectos e permitindo maior 

aproximação do paciente a unidade. Esse tipo de assistência primária representa 

uma referência inicial para aplicação dos princípios do Sistema Único de Saúde, 

sendo caracterizado pela universalidade, integralidade e equidade com direitos de 

todos (BRASIL, 2012b). 

Por meio da APS é realizado o acompanhamento contínuo do paciente, da 

família e comunidade, no qual se enfatizam portadores de distúrbios mentais. Por 

vários anos, os direitos a esses pacientes foram esquecidos, pois mesmo sem 

apresentar uma deficiência física, a necessidade de acompanhamento profissional 



 
 

frequente sempre foi essencial. Além disso, a ausência de conhecimento referente à 

doença mental ocasionou grande rejeição social aos seus portadores. Esse déficit 

resultou na falha de um modelo de assistência psiquiátrica, que se faz essencial na 

rede básica de atenção (MUKAI; JERICÓ; PERROCA, 2013).  

Ressaltando dentre os problemas que conduzem esses indivíduos a 

recorrerem a uma atenção comunitária, a ansiedade, é uma das alterações 

psíquicas mais frequentes. Segundo o Manual de Condutas Médico (2003) citado 

por Xavier (2010, p.12): “A prevalência dos transtornos ansiosos em serviços 

primários de saúde está entre 26,7 % a 39,6 % do total de paciente atendidos”. Com 

isso, percebe-se que a prevalência vem influenciando na rotina do uso abusivo de 

psicofármaco, sendo este receitado de forma inadequada em muitas situações. 

Dentre os psicofármacos mais utilizados na Atenção Básica destacam-se os 

benzodiazepínicos prescritos, em especial, para minimizar a sintomatologia nos 

casos de ansiedade, insônia, depressão e crises convulsivas (GUIMARÃES, 2013).  

Assim os Benzodiazepínicos são fármacos psicotrópicos que atuam 

diretamente no Sistema Nervoso Central. Seu uso indiscriminado tem sido uma 

grande preocupação na saúde pública, uma vez que este problema cresce de forma 

significativa devido à procura dos pacientes pela medicação controlada. Observa-se, 

em diferentes situações que diversos erros são cometidos, entre eles a falha na 

prescrição, informação inadequada quanto uso, dosagem e durabilidade, renovação 

de receita durante tempo indeterminado, receios médicos em negar solicitação 

incoerente vinda a pedido do paciente e falta de acompanhamento psiquiátrico. 

Estes são fatores que contribuem de forma negativa para o exagero desta 

medicação, deixando os usuários mais expostos aos efeitos adversos, tolerância 

medicamentosa e dependência (CARVALHO, 2017).  Para auxílio a esse contexto a 

Atenção Básica segue enquanto estratégia na melhor identificação de necessidades 

individuais.  

Segundo Naloto et. al. (2016) os benzodiazepínicos são fármacos que 

pertencem à categoria dos psicotrópicos, tendo como principais ações: ansiolíticos, 

hipnóticos, anticonvulsivantes e relaxantes musculares; utilizado especialmente em 

caso de ansiedade e indutor do sono. Afeta de forma significada o Sistema Nervoso 

Central, levando alterações no decorrer do tempo.  



 
 

Os benzodiazepínicos (BDZ),são classificados entre os fármacos como os 

mais prescritos principalmente por médico generalista, o que acarreta dúvida quanto 

o diagnóstico clínico ou mesmo, quanto à indicação corretada medicação, entende-

se que independente da preferência medicamentosa, o consumo dos  BDZ, deve ser 

de forma cautelosa, por tempo determinado devido adurabilidade do mesmo no 

organismo podendo ter ação curta, intermediária e longa. O clonazepam e diazepam 

estão classificados em longa ação, portanto, possibilita sério risco para o 

desenvolvimento de tolerância e dependência quando utilizados de forma errônea, o 

que resultará em danos significativos na vida humana (JUNIOR; CAPONI, 2014; 

CARVALHO, 2017).  

O conceito que envolve a tolerância corresponde ao uso crônico de 

benzodiazepínico, pode ser observada uma baixa na resposta farmacológica ao 

fármaco (tolerância). A tolerância está relacionada a alterações aos receptores 

destes fármacos. Essas alterações podem ser a diminuição do número de 

receptores ou uma modificação na via de transdução do sinal. Portanto quando se 

faz a administração repetida do fármaco, ocorre um deslocamento da curva dose-

resposta para a direita, assim, maiores doses e concentrações são necessárias para 

obter o mesmo efeito (SCHALLEMBERGER; COLET, 2016). 

Para efeitos hipnóticos, a tolerância se desenvolve dentro de dias a semanas 

e, para efeitos ansiolíticos dentro de semanas a meses. Isso explica o motivo dos 

pacientes geralmente aumentarem a dosagem ao longo do tempo sem orientação 

médica, podendo causar a dependência(GUINA; MERRIL, 2018). 

Segundo Amaral; Machado,(2012) entende-se por dependência aos 

benzodiazepínicos, a alta lipossolubilidade,ou seja, a facilidade com que a droga 

pode penetrar em uma membrana biológica e se distribuir pelo tecido cerebral, meia-

vida biológica e efeitos cumulativos. Quanto maior a lipossolubilidade e menor a 

meia-vida, maior será o potencial de dependência farmacológica, a dependência ao 

BDZ, quando evidenciada, será necessário um desmame gradualmente, iniciando 

com redução de aproximadamente 25% durante a semana, evitando efeito rebote o 

qual se define através do regresso da primeira sintomatologia apresentado no início 

do tratamento. Dessa forma, se torna primordial o acompanhamento deste usuário 

por um psiquiatra e também por um psicólogo. 



 
 

A questão do desmame pode começar por um quarto da redução da 

medicação por semana, outros autores frisam em 50% por semana. Assim, é 

importante destacar que o desmame e a assistência contínua não são as únicas 

soluções para o problema. Os pacientes tendem a apresentar a síndrome de 

abstinência dos benzodiazepínicos (SAB), que se caracteriza pela seguinte 

sintomatologia: alterações na memória, calafrios, confusão, nervosismo, aumento da 

transpiração, cefaleia, irritabilidade, desanimo até mesmo episódios de delírio e 

alucinações (ESTEVES, 2015). 

 
5.3 Educação em saúde, o uso indiscriminado do psicotrópico e a prevenção 

 
A ANVISA enfatiza que o consumo indiscriminado de medicamentos tem a ver 

diretamente com a prescrição e a venda irregular de medicamento, frente a isto 

existe uma medida que permite ao paciente levar para casa somente a quantidade 

necessária para seu tratamento. De acordo com a ANVISA, a venda fracionada 

restringe os riscos de intoxicação, pois as sobras de medicamentos fazem com que 

muitos indivíduos acabam por ingerir um produto vencido ou inadequado 

intoxicando-os com eles. As crianças são as que correm maiores risco de 

intoxicação, elas podem confundir comprimidos com balinhas, e xaropes com 

sucos,por exemplo(BRASIL,2012a). 

É válido dizer então que, o profissional de saúde assume a função de 

identificar as dificuldades e os fatores de risco no sentido de que o paciente siga 

corretamente as orientações acerca do tratamento farmacológico prescrito pelo 

médico. Assim, por exemplo, na consulta de enfermagem, indaga sobre a possível 

automedicação, avalia o conhecimento e a compreensão do regime terapêutico que 

tem prescrito, identifica o risco de incumprimento por diferentes causas e põe em 

marcha os cuidados necessários para que este problema não se prolongue. Por 

isso, “a farmacologia é sem dúvida uma área de conhecimento que os profissionais 

de saúde devem incorporar e adaptar às necessidades da sociedade” (PEIXOTO, 

2008, p. 51). 

Entende-se que os profissionais de saúde devem estar cientes de que um 

medicamento pode provocar benefícios e danos ao mesmo tempo, e que, antes de 

administrá-lo a um paciente, ele deve pesar estes dois aspectos e, verificar a 



 
 

situação particular de cada paciente, a utilidade de cada uma das substâncias para 

cada quadro.  

Sabe-se que um medicamento usado em um paciente sem a devida 

prescrição médica, pode causar vários sintomas, que muitas vezes levam a 

condições piores que as iniciais, causando doenças em outros sistemas, 

desenvolvendo imunidade à ação das substâncias que só seriam utilizadas em 

casos extremos, e muitas outras situações que merecem grande atenção em saúde 

pública.Segundo Gazzinelli et al. (2013), a educação em saúde no enfrentamento da 

automedicação domiciliar é uma ótima estratégia que tem apresentado resultados 

exitosos na atenção básica.  

Ainda de acordo com o autor a educação em saúde se ocupa das relações 

entre o conhecimento e os processos de saúde e doença dos indivíduos e da 

coletividade, sendo possível que conhecimentos sejam produzidos e partilhados, 

resultando em transformação na compreensão do processo de saúde-doença. Com 

base nisto é possível sensibilizar a população para os riscos da automedicação 

evitando assim que se propague o hábito da automedicação domiciliar (GAZZINELLI 

et al,2013). 

De acordo com a literatura, para se desenvolver estratégias de educação em 

saúde para a resolutividade de qualquer problema se faz necessário a escuta da 

população abordada para identificar suas necessidades em saúde, dúvidas e mitos 

que possam prejudicar as ações. Após essa análise e fortalecimento de vínculo com 

o público-alvo, é imprescindível planejar as ações a serem desenvolvidas para esse 

grupo(MONNERAT, SILVA, SOUZA, et al., 2016). 

Nesse sentido, o profissional de enfermagem pode atuar diretamente nessas 

ações mantendo o diálogo com os usuários e, ainda, orientando sobre os riscos à 

saúde, a importância em aderir corretamente o tratamento medicamentoso e o 

principal:incentivar a prevenção da automedicação, indicando sempre a necessidade 

de avaliação médica diante de quaisquer sintomas que possam comprometer a 

saúde do indivíduo(MONNERAT, SILVA, SOUZA, et al., 2016). 

Ações de educação em saúde desenvolvidas na atenção primaria pelo 

enfermeiro/ médico de saúde da família merecem destaque na prevenção da 

automedicação e consistem em atividades educativas que podem ser 

implementadas na atenção básica, tanto na sala de espera de uma unidade de 

saúde, como em grupos operativo e nas visitas domiciliares. É a atividade educativa 



 
 

capaz de orientar aos usuários da atenção básica sobre a importância em aderir o 

tratamento medicamentoso de forma correta, evitar a ingestão de medicamentos por 

conta própria ou por indicação de amigos e familiares. Essas orientações podem ser 

sob a forma de palestras, rodas de conversas, apresentação de slide, conversação, 

entre outros métodos pedagógicos de preferência os mais participativos, propostos 

por Paulo Freire para que possibilitem a sensibilização do usuário para um trabalho 

de prevenção da automedicação(FREIRE,2005). 

Outra estratégia utilizada na prevenção da automedicação entre a população 

compreende o acompanhamento regular das famílias do território de adscrição nos 

domicílios pela equipe de saúde, com o monitoramento dos Agentes Comunitários 

em Saúde(ACS). A inserção destas ações educativas em saúde, favorecem a 

educação dos indivíduos que dependem ou não do uso contínuo de medicamentos, 

como também reduz casos de intoxicação e riscos à saúde por utilização 

inadequada de medicamentos. Esse trabalho permite, ainda, diminuir os gastos com 

serviços de emergência, medicamentos e internações que poderiam ser evitados por 

meio de uma orientação adequada(NEGRETTO; ALMEIDA; PIZZOL, 2011). 



 
 

6 PLANO DE INTERVENÇÃO 
 
 

Este plano de intervenção apresentado consiste em uma proposta de 

intervenção em saúde coletiva, para enfretamento do problema priorizado “Uso 

desnecessário de benzodiazepínicos”, baseado no Planejamento Estratégico 

Situacional (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018).  

Este plano será implantado na unidade de saúde da Família de Vereda 

Grande do Município de Urucuia-MG. Atualmente a unidade possui usuários com 

doenças psiquiátricas que fazem uso de psicotrópicos sem reavaliação periódica do 

especialista, sendo estes usuários o público-alvo deste plano de intervenção, 

pacientes que fazem uso de psicotrópicos sem a devida orientação. 

Para a elaboração do plano seguiu as seguintes etapas: 

• Análise situacional para identificação do problema; 

• Priorização e seleção dos nós críticos; 

• Caracterização do público-alvo; 

• Elaboração e desenvolvimento das atividades educativas apresentadas no 

plano de intervenção com o uso da prática de educação popular em saúde e 

metas a serem alcançadas; 

• Convite aos usuários e seus familiares /cuidadores para participar da ação; 

• Implantação e execução das atividades educativas com os participantes da 

intervenção, através de rodas de conversas, palestras, apresentação de 

slides e troca de experiências; 

• Avaliação dos impactos das ações educativas com os usuários. 

 

6.1 Descrição do problema selecionado(terceiro passo) 

De forma unânime, a equipe demonstrou total preocupação no tema que diz 

respeito ao uso desnecessário de benzodiazepínicos.  

Os pontos de maior importância encontrados, capazes de desencadear o 

problema proposto, giram em torno de fatores específicos e isolados, tais 



 
 

como:aquisição de medicamentos sem prescrição; uso do medicamento por outro 

membro da família; falta de informação da população. 

 
 
6.2 Explicação do problema selecionado(quarto passo) 

O assentamento Vereda Grande formou-se por um número pequeno de 

famílias que se apropriaram de um latifúndio sem herdeiros. Tais famílias conviviam 

antes nas margens do Rio Urucuia e viviam da pesca e agricultura familiar. Ao 

migrarem para a terra desapropriada, essas famílias foram se relacionando e 

povoando essa localidade. Não demorou muito para surgirem problemas genéticos 

nas gerações posteriores. Tanto mentais quanto físicos.Hoje, a quantidade de 

pacientes psiquiátricos é alta. Isso demanda, obviamente, cuidados especiais da 

família junto ao paciente.  

O problema do uso desnecessário de benzodiazepínicos se consolidou no 

momento em que esses pacientes tiveram acesso aos medicamentos, que por sua 

vez, passaram a ser utilizados, também, pelos cuidadores dos pacientes de forma 

crônica, com o objetivo de produzir sono.  

O problema ficou sem controle com a chegada das farmácias no 

assentamento que, de forma irresponsável vendia e vende tais medicamentos, 

impedindo o médico de fazer o desmame gradativo e amistoso junto ao paciente. 

Conclusão: hoje temos mais de 50% dos pacientes acima de 40 anos usando 

benzodiazepínicos sem patologia que justifique o seu uso. 

 
6.3Seleção dos nós críticos(quinto passo) 
 

A fim de impactar o ciclo da dependência dos benzodiazepínicos temos como 

nós críticos:  

• Venda do medicamento sem prescrição médica;  

• Uso de BDZ sem diagnóstico;  

• Uso crônico do medicamento;  

• Falta de conscientização da população sobre os efeitos maléficos.  

 



 
 

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) 

Buscando descrever as operações utilizadas para enfrentar as causas 

selecionadas como nós críticos; identificar os produtos e resultados para cada 

operação; e identificar os recursos necessários para a concretização das operações, 

organizou-se os itens nos quadros 2, 3,4 e 5 a seguir e as respectivas ações para o 

enfrentamento de cada nó critico apresentado. 

Observando as ações do plano de intervenção, é possível identificar uma 

preocupação relevante quanto ao uso desnecessário de psicotrópicos. O 

levantamento sobre os participantes das ações em saúde foi realizado mediante 

visitas domiciliares por meio de formulários usados pelos ACS.  

Para cada nó critico apresentado, foi elaborado e desenvolvido um projeto a 

fim de trazer resolutiva ao problema descrito. Essas ações serão desenvolvidas pela 

equipe da UBS Vereda Grande, caracterizando-se como os recursos humanos da 

proposta de intervenção.  

Nos quadros abaixo são apresentados os resultados e produtos esperados, 

recursos necessários, recursos críticos, controle dos recursos, ações estratégicas, 

prazos, equipe executora e atores envolvidos, além da descrição do processo de 

monitoramento e avaliação das ações. 

 
 
 



 
 

Fonte:o Autor, (2020) 
 

 

Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “ Uso 

desnecessário de   benzodiazepínicos”, na população sob responsabilidade da Equipe 

de  USB Vereda Grande, do município Urucuia, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 1 Venda de psicotrópico sem prescrição médica 

Operação (operações) -Orientar sobre o uso racional do psicotrópico; 

-Sensibilizar por meio de palestra sobre a importância da 

prescrição médica (receita) para este tipo de medicação. 

Projeto Faixa Preta 

Resultados esperados Conscientizar farmacêuticos a não  

-Vender sem prescrição médica 

Produtos esperados Reunião de conscientização com os donos das farmácias 

Recursos necessários Estrutural:Local adequado para a realização das atividades do 

plano de intervenção 

Cognitivo:profissionais para ministrar as reuniões e orientar o 

publico alvo 

Financeiro: disponibilização de pessoal para desenvolver as 

atividades educativas e capacitação da equipe na abordagem 

ao publico alvo. 

Político:Apoio da secretaria de saúde do município  

Recursos críticos Estrutural:Local adequado para receber os participantes do 

plano de intervenção  

Controle dos recursos 
críticos 

Secretaria Municipal de Saúde 

Equipe ESF 

Ações estratégicas -Buscar os donos de farmácia e colaboradores do 
estabelecimento para aderir ao atendimento a solicitação de 
prescrição médica no ato da compra do medicamento. 

Prazo 6 meses 

Responsável (eis) pelo 
acompanhamento das 
ações 

Médico, enfermeira, agentes comunitários de saúde. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

Equipe ESF 



 
 

Fonte:o Autor, (2020)

Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “ Uso 

desnecessário de   benzodiazepínicos”, na população sob responsabilidade da Equipe 

de  USB Vereda Grande, do município Urucuia , estado de Minas Gerais 

Nó crítico 2 Uso de psicotrópicos sem diagnóstico  

Operação (operações) Promover educação para a saúde na prevenção do uso 

indiscriminado de psicotrópicos 

Reavaliação da situação de saúde pelo especialista 

Projeto Doutor da mente 

Resultados esperados Lograr que os pacientes consultem com o especialista 

Produtos esperados Aumentar as consultas psiquiátricas 

Recursos necessários Estrutural:Local adequado para a realização das 

atividades do plano de intervenção 

Cognitivo:profissionais para ministrar as reuniões e 

orientar o publico alvo sobre a importância da reavaliação, 

reduzir a renovação de receitas sem a devida 

necessidade 

Financeiro: Equipe para desenvolver as atividades 

educativas e capacitação da equipe na abordagem ao 

usuário portador de problema mental ou transtorno. 

Político:Articulação intersetorial. Aumento dos recursos 

necessários para cumprimento do protocolo. 

Recursos críticos Estrutural:Local adequado para receber os participantes 

do plano de intervenção  

Controle dos recursos 
críticos 

Secretaria Municipal de Saúde/Equipe ESF 

Aões estratégicas  -Convidar os usuários e seus cuidadores para participar 
das ações; 

-Promover ações educativas para prevenir a 
automedicação ou uso abusivo de BDZ 

Prazo 6 meses 

Responsável (eis) pelo 
acompanhamento das ações 

Médico, enfermeira, agentes comunitários de saúde. 

Processo de monitoramento 
e avaliação das ações 

Equipe ESF 



 
 

Fonte: o Autor, (2020)

Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “ Uso 

desnecessário de   benzodiazepínicos”, na população sob responsabilidade da Equipe 

de  USB Vereda Grande, do município Urucuia , estado de Minas Gerais 

Nó crítico 3 Uso crônico do medicamento 

Operação (operações) Implementar ações em saúde na rotina de trabalho no cuidado 

ao usuários de saúde mental e neurológica buscando a redução 

de automedicação ou renovação de receita desnecessária, 

incentivando a reavaliação do especialista e desmame quando 

necessário. 

Projeto Operação Desmame 

Resultados esperados Promover a retirada progressiva da medicação    

Produtos esperados Tratamento ambulatorial e higiene do sono    

Recursos necessários Estrutural: trabalho juntamente com NASF 

Cognitivo: usar protocolo de retirada de benzodiazepínicos . 

Financeiro:Requer recursos para o profissional especialista 

Político:Apoio da secretaria de saúde do município  

Recursos críticos Financeiro: recursos para viabilizar a participação de 

especialista nas ações com o grupo 

Controle dos recursos 
críticos 

Secretaria Municipal de Saúde 

Equipe ESF 

Ações estratégicas  -Orientar e Convidar os usuários e seus cuidadores para 
participar das ações desenvolvidas para a promoção da saúde. 

Prazo 6 meses 

Responsável (eis) pelo 
acompanhamento das 
ações 

Médico, enfermeira, agentes comunitários de saúde. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

Equipe ESF 



 
 

 

Fonte:Autor,(2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema “ Uso 

desnecessário de   benzodiazepínicos”, na população sob responsabilidade da 

Equipe de  USB Vereda Grande, do município Urucuia , estado de Minas Gerais 

Nó crítico 4 Falta de conscientização da população sobre os efeitos 

maléficos do BDZ 

Operação (operações) Promover atividades educativas para sensibilizar a população 

sobre as desvantagens do uso abusivo de BDZ 

Projeto “Informa Mente” 

Resultados esperados Promover conscientização e conhecimento dos malefícios do 

uso de psicotrópicos 

Produtos esperados Elevar o nível de conhecimento dos participantes sobre os 

malefícios do uso indiscriminado de psicotrópicos. 

Recursos necessários Estrutural: trabalho juntamente com NASF 

Cognitivo:Reuniões baseadas na educação popular em saúde 

com temas coerentes com a temática do projeto 

Financeiro:Não requer recursos financeiros  

Político: Apoio da secretaria de saúde do município  

Recursos críticos Apoio da secretaria de saúde/Centro de saúde CAPS 

Controle dos recursos 
críticos 

Secretaria Municipal de Saúde 

Equipe ESF 

Ações estratégicas  -Orientar e Convidar os usuários e seus cuidadores para 
participar das ações desenvolvidas para a promoção da saúde. 

-realizar a busca ativa aos faltosos 

Prazo 6 meses 

Responsável (eis) pelo 
acompanhamento das 
ações 

Médico, enfermeira, agentes comunitários de saúde. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

Equipe ESF 



 
 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Entendemos que a eSF tem buscado melhorar a atenção ao usuário quanto 

aos aspectos relacionados à sua saúde mental. Observamos a necessidade de 

intervir no uso abusivo de BDZ e, desta forma, a equipe da Atenção Básica à Saúde 

pode direcionar as suas ações para a promoção, proteção e recuperação da saúde 

desses sujeitos e melhorar assim sua qualidade de vida.  

Frente ao principal problema exposto, torna-se imprescindível o 

comprometimento da equipe para a resolução do mesmo, que vem aumentando 

consideravelmente. Entendemos que a educação em saúde, a ser desenvolvida por 

meio do plano de intervenção, é de fundamental importância para a prevenção da 

automedicação, overdose e uso desnecessário de BDZ. Portanto, cabe destacar que 

o problema evidenciando está diretamente associado ao comprometimento da 

população da localidade.  

Nesta intervenção planejamos e elaboramos atividades de educação popular 

em saúde para os idosos e seus cuidadores sobre saúde mental, depressão e uso 

dos medicamentos. Buscou-se também incentivar os idosos para realizarem 

avaliação da saúde mental, bem como, fortalecer o vínculo dos pacientes com a 

equipe de saúde e estimular uma maior socialização destes com a comunidade. 

Como resultado, em longo prazo espera-se reduzir em até 51% o uso abusivo 

de psicotrópicos, incentivando uma avaliação do especialista mais precisa, 

atendendo à devida necessidade do paciente e evitando-se a mera revalidação de 

receitas. 

Portanto, esta proposta apresentada como “Plano de intervenção” constitui-se 

uma ferramenta para o desenvolvimento de ações que viabilizam a promoção da 

saúde e bem estar dos usuários da unidade de saúde da família. 
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