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RESUMO 
 

Devido a seus efeitos sedativos, hipnóticos e relaxante muscular, os 
Benzodiazepínicos (BZD), ao longo dos anos, passaram a ter uso de forma 
prolongada no tratamento de doenças como ansiedade, depressão, insônia. Por 
isso, a prescrição desse medicamento passa a ser uma realidade cada vez mais 
constante para os profissionais da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Nessa 
perspectiva, torna-se imperativa a responsabilidade dos profissionais da atenção 
primária estarem bem orientados sobre o manejo adequado dessa classe de 
medicamentos, tendo em vista os efeitos colaterais que essas medicações podem 
apresentar como prejuízo cognitivo e dependência. O presente estudo objetivou 
elaborar um plano de intervenção para redução do consumo excessivo/inadvertido 
de BZD e da dependência medicamentosa dos usuários da área de abrangência da 
ESF Processo Participativo do município de Ressaquinha – MG, oferecendo 
ferramentas para desestimular a prescrição e consumo de BZD por longo prazo, 
sobretudo, por meio da conscientização dos profissionais da equipe da ESF de 
Ressaquinha e do próprio paciente. Para efetivação desse trabalho foi utilizado o 
método proposto pelo Planejamento Estratégico Situacional (PES) que se organiza 
em diversas fases: diagnóstico situacional de saúde da população assistida, revisão 
bibliográfica e plano de intervenção. Espera-se que com a implementação deste 
projeto haja conscientização da equipe de saúde e da comunidade usuária dos BZD 
sobre a necessidade de reduzir o tempo de utilização dos mesmos para alcance da 
minimização dos efeitos indesejáveis consequentes ao uso prolongado deste 
medicamento. 
 
Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde.  
Receptores de GABA-A. Saúde Mental. 



 

 
 

ABSTRACT 
 

 
Due to their sedative, hypnotic and muscle relaxant effects, Benzodiazepines (BZD), 
over the years, have come to be used for a long time in the treatment of diseases 
such as anxiety, depression, insomnia.Therefore, the prescription of this medication 
becomes an increasingly constant reality for professionals in the Family Health 
Strategy (FHS). In this perspective, it is imperative that primary care professionals 
are responsible for being well informed about the proper management of this class 
of drugs, in view of the side effects that these medications can have such cognitive 
impairment and dependence.The present study aimed to develop an intervention 
plan to reduce the excessive / inadvertent consumption of BZD and the drug 
dependence of users in the area covered by the FHS Participative Process in the 
municipality of Ressaquinha - MG, offering tools to discourage the prescription and 
consumption of BZD by long term, above all, by raising the awareness of the 
professionals of the ESF team in Ressaquinha and the patient himself. To carry out 
this work, the method proposed by the Situational Strategic Planning (PES) was 
used, which is organized in several phases: situational health diagnosis of the 
assisted population, literature review and intervention plan. It is expected that with 
the implementation of this project there will be awareness of the health team and the 
community that uses BZDs about the need to reduce the time of their use in order to 
minimize the undesirable effects resulting from the prolonged use of this medication. 
 
 

Keywords: Family Health Strategy. Primary Health Care. Family health strategy. 
Primary health care. Receptors, GABA-A. Mental Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Ressaquinha é uma cidade localizada na região dos campos das vertentes, no 

estado de Minas Gerais, há aproximadamente 154 Km da capital mineira, latitude 

21° 3′ 48″ Sul e a uma longitude 43° 45′ 46″ oeste, estando a uma altitude de 480 

metros, e é pertencente a microrregião de Barbacena. Apresentava uma população 

de aproximadamente 4.808 pessoas para o ano de 2019, conforme estimativa do 

IBGE para 2019. Tem uma área total de 188,745km², com densidade demográfica 

de 25,52 hab/km² (BRASIL, 2019).  

 

A economia do município é baseada na agricultura de hortifrutigranjeiros, flores, 

morango e milho, pecuária leiteira, fabricação de queijo artesanal e criação de 

frangos. Encaminhada via Centro Estadual de Abastecimento S/A (CEASA), sua 

produção vai para Belo Horizonte e Barbacena. Já, em relação aos empregos, as 

pessoas estão vinculadas ao comércio local, à venda de hortifrúti, leite e derivados. 

Em 2017, o salário médio mensal era de 1.8 salários mínimos e a proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 11.8%. Considerando 

domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 

41.3% da população nessas condições (BRASIL, 2019). 

 

Sua estrutura de saneamento básico deixa muito a desejar, principalmente, no que 

se refere ao esgotamento sanitário, pois, embora o dado seja antigo (IBGE, 2010), 

somente 27.3 % de domicílios tinha esgotamento sanitário adequado. Acredita-se 

que atualmente essa realidade não mudou muito, a não ser em bairros isolados 

onde há coleta de lixo, projetos para esgotamento encanado e asfaltamento 

(BRASIL, 2019). 

 

No que diz respeito à educação, a cidade apresenta uma escola infantil e uma 

escola para alunos de ensino fundamental e ensino médio. Em 2018, foram 

realizadas 543 matrículas no ensino fundamental com um montante de 35 docentes 

e 187 matrículas no ensino médio. Não há ensino superior em Ressaquinha, por 
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isso no turno da noite, há transporte para alunos para as cidades vizinhas, sem que 

necessitem arcar com gastos de deslocamento (BRASIL, 2019). 

 

A atividade política partidária é polarizada entre dois grupos políticos tradicionais 

que vêm se revezando à frente da administração municipal ao longo de décadas. A 

cidade tem uma tradição forte na área da cultura, movimentando as festas religiosas 

e tradicionais históricas.  

 

Nos últimos anos apresentou um crescimento populacional importante em função 

do êxodo rural, como em outras várias cidades brasileiras, embora esse 

crescimento não tenha sido acompanhado do crescimento econômico ou do social. 

 

1.2 O sistema municipal de saúde  

 

O sistema de saúde de Ressaquinha ainda se encontra fragmentado, apesar dos 

avanços em busca da otimização e integralidade do serviço prestado e medidas 

como colegiados para a coordenação dos serviços já estão em andamento.  

 

O município participa do consórcio intermunicipal da saúde do alto das vertentes 

(CISALV) juntamente com os demais municípios; Alfredo Vasconcelos, Alto Rio 

Doce, Antônio Carlos, Barbacena, Capela Nova, Carandaí, Caranaíba, Cipotânea, 

Cristiano Otoni, Desterro do Melo, Ibertioga, Jeceaba, Santa Bárbara do Tugúrio, 

Santa Rita do Ibitipoca, Santana do Garambéu, São Brás do Suaçuí e Senhora dos 

Remédios.  

Ressaquinha é o município no qual se encontra a sede deste consórcio, por isso, 

apresenta uma estrutura física que oferece atendimento ambulatorial de 

especialidades, dentre elas; a pediatria, a cardiologia, a psiquiatria, a ginecologia e 

a radiologia - para exames de ultrassonografia. O consórcio desenvolve ações 

voltadas à resolução dos problemas de saúde pública da cidade. Além de participar 

do consórcio de saúde CISALV, o município ainda conta com o apoio da capital 

mineira para utilização de serviço como a telemedicina.  
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Ressaquinha conta com duas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF), 

uma delas responsável por atender às zonas rurais e a outra, à zona urbana. Na 

zona urbana a ESF encontra-se inserida na Unidade de Atenção Primária à Saúde 

(UAPS), intitulada UAPS Cônego Antônio Guisoli Rubim, que possui, além do 

serviço da ESF, uma equipe com médico de apoio para atendimentos de nível 

primário.  

 

O município não possui Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou hospital, e 

quando os pacientes necessitam de serviço de urgência de maior complexidade são 

transferidos para o município de Barbacena pelo Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU), ou por ambulância do próprio município.   

 

Além dos serviços de medicina e enfermagem ofertados pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS), o município conta com uma farmácia da Rede de Farmácias de Minas 

e serviços de fisioterapia, psicologia, nutrição, educação física, fonoaudiologia que 

complementam a porta de entrada da atenção primária por meio do Núcleo 

Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB).  

 

1.3 Aspectos da comunidade 

 

A equipe da ESF Processo Participativo assiste atualmente todos os cinco bairros 

da zona urbana da cidade, nos quais residem 2933 pacientes, divididos em 877 

famílias, conforme dados do Cadastro de Dados Simplificado do município (CDS).   

 

As ruas da comunidade são asfaltadas, com iluminação pública e arborização. A 

maior parte do lixo produzido no município é descartado por coleta (que não é 

seletiva), a qual ocorre às segundas, quartas e sextas-feiras em todos os bairros. 

Em duas microáreas o lixo é também em parte queimado ou enterrado. Em relação 

ao destino do esgoto, a maior parte das famílias utiliza a via do sistema público do 

município, em segundo lugar encontra-se a fossa humeniana.  A distribuição do 

abastecimento de água ocorre por sistema público e uma pequena parte por 

nascente. 
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As crianças matriculadas no ensino fundamental e básico na escola municipal 

Belisário Moreira possuem transporte público escolar disponibilizado pelo 

município. Os alunos do ensino médio, não possuem transporte escolar e estudam 

na escola estadual Galdino Ananias de Santana.  

 

A população da comunidade trabalha, em sua maioria, no comércio local e nos 

serviços de administração pública do município. Existe uma Associação dos 

Moradores dos Bairros Santana e Parceiros (AMBASAP), a qual promove festas 

culturais e busca melhorias para o município, como aulas de instrumento para 

jovens com custo mais acessível. Os pacientes comparecem com assiduidade e 

com frequência às atividades apresentando boa relação com a equipe.   

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Cônego Antônio Guisoli Rubim  

 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Cônego Antônio Guisoli Rubim localiza-se na 

praça Dom Oscar de Oliveira na estrutura física da UAPS da cidade. Esse é um 

estabelecimento amplo, novo, que possui uma recepção adequada, cadeiras em 

sala de espera para atendimentos de triagem, acolhimento e consulta médica. 

Divide a sala de espera e a sala de procedimentos com os demais serviços e possui 

três salas específicas: a sala de acolhimento do paciente, sendo esse procedimento 

geralmente realizado pela enfermagem; a sala para reuniões da equipe e a sala do 

atendimento médico, sendo essa com banheiro anexo. Ainda possui um banheiro 

para pacientes que fica ao lado da sala de espera - que é equipada com cadeiras, 

televisão e bebedouro.    

 

Quanto a materiais para atendimentos a equipe dispõe de mesa ginecológica, 

material para coleta de exame citopatológico, glicosímetro, balança para adultos e 

criança e adolescente, fita métrica, estetoscópio, esfigmomanômetro, nebulizador, 

instrumental cirúrgico para pequenas cirurgias e curativos.  

 

É uma unidade que consegue atender com qualidade idosos e crianças devido a 

sua estrutura física adequada para essas faixas etárias.  
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Sobre seus problemas, há eventualmente falta de alguns materiais como luvas, 

abaixadores de língua, porém tem bons equipamentos para otoscopia e aferição de 

pressão arterial. Em algumas paredes existe mofo, embora reformas já estejam em 

andamento para melhorias. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Processo Participativo.   

 

A equipe é composta pelos seguintes profissionais: uma médica, seis agentes 

comunitários de saúde (ACS), uma equipe de saúde bucal, uma enfermeira, e uma 

técnica em enfermagem. Conta ainda com uma auxiliar de limpeza. A equipe tem o 

apoio dos seguintes profissionais que compõe o Nasf-AB do município: nutricionista, 

educador físico, fisioterapeuta, psicóloga e fonoaudióloga.  

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde Cônego Antônio Guisoli Rubim  

 

A UBS funciona das 7:00h às 16:00h. São realizados por dia, em média trinta 

atendimentos, sendo quinze em cada turno, divididos em doze consultas agendadas 

e três consultas de livre demanda. Os pacientes são triados e avaliados pela 

enfermeira e técnicos de enfermagem durante o acolhimento. Após isso passam por 

consulta médica e o retorno é agendado. Os atendimentos agendados incluem: 

consultas de puericultura e pré-natal, consultas após grupos operativos - os quais 

recebem apoio do Nasf-AB sobre a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e o 

Diabetes Mellitus (DM), grupo para controle do tabagismo e ansiedade, grupo para 

apoio à gestação e amamentação.  

 

Existem ainda consultas compartilhadas em visitas domiciliares a: pacientes 

domiciliados, acamados, em situação de pós alta hospitalar, puerpério ou que 

necessitem de avaliação e troca de curativos. O número de visitas domiciliares por 

agentes, consultas de enfermagem e médicas ultrapassam um pouco o número 

mínimo preconizado pela Secretaria Municipal de Saúde 

 

A atualização do cartão vacinal de crianças e gestante é realizada após a consulta 

de puericultura e pré-natal, demais pacientes são questionados pela equipe em 
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consultas de rotina ou por visita de agente comunitário de saúde sobre a situação 

do cartão vacinal.  

 

1.7 O dia a dia da equipe de saúde Processo Participativo. 

 

A rotina de trabalho da equipe de saúde baseia-se no atendimento diário aos 

pacientes de demanda espontânea ou agendados. Salienta-se que a maioria das 

consultas são de demanda programada, restando uma pequena parcela para 

demanda espontânea. O acolhimento se dá desde a porta de entrada, com a 

enfermeira e técnicos de enfermagem ouvindo as demandas da população, 

realizando a triagem e dando os encaminhamentos conforme a necessidade.   

 

Existem atividades educativas, as quais são realizadas juntamente com a equipe do 

Nasf-AB, em locais como: escolas, abrigos, Centros de Referência à Assistência 

Social (CRAS). As visitas domiciliares são feitas semanalmente às quintas-feiras. 

Há ainda programas de: saúde bucal, pré-natal, puericultura, controle de câncer de 

mama/ ginecológico e acompanhamento de condições crônicas de agravos à 

saúde. 

 

Toda primeira quinta-feira do mês, a equipe se reúne para debater sobre quais 

doenças foram mais incidentes e pensar em ações estratégias que poderiam 

amenizar o aumento da prevalência das referidas doenças. A equipe prioriza e 

busca meios de otimizar os serviços já oferecidos, pesquisa quais temas estão 

sendo mais necessitados nas salas de espera do município. É fomentada junto à 

população a importância de acompanhar atividades físicas e orientações dietéticas 

oferecidas pela equipe no estabelecimento do CRAS no município.  

 

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

passo) 

 

Após elaboração do diagnóstico situacional foi possível realizar uma estimativa 

rápida dos principais problemas de saúde da população assistida pela equipe de 

saúde da UBS Cônego Antônio Guisoli Rubim do município de Ressaquinha/MG. 
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Desse modo foi possível destacar os seguintes problemas: hábitos deletérios para 

a saúde mental e física – como sedentarismo, inatividade física, consumo excessivo 

de medicamentos; baixo nível de conhecimento da população sobre o uso 

inadvertido de benzodiazepínicos (BZD) e, por consequência, o elevado consumo 

desta medicação para o tratamento de ansiedade, insônia e depressão; falta de 

coordenação eficiente da equipe para a resolução dos principais problemas de 

saúde; cultura de ênfase em ações curativas em detrimento às ações preventivas.  

 

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

(segundo passo) 

 

Entre os principais problemas elencados pela equipe, identificou-se que instruir 

pacientes sobre os riscos de consumo excessivo de medicações, bem como 

restringir os mesmos ao acesso facilitado a tais remédios, são medidas de alta 

capacidade de enfrentamento pela equipe de saúde. Dessa maneira, torna-se 

interessante que o uso inadvertido de BZD receba um plano adequado de 

intervenção, uma vez que esse problema é de suma importância no município, como 

também apresenta certa urgência devido ao risco de dependência química que a 

medicação causa.  

Quadro 1 Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 
da comunidade adscrita à equipe de Saúde 01, Unidade Básica de Saúde Cônego 
Antônio Guisoli Rubim, município de Ressaquinha, estado de Minas Gerais. 

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

Seleção/ 
Priorização**** 

Os hábitos deletérios para 
a saúde mental e física –
como sedentarismo, 
inatividade física, 
consumo excessivo de 
medicamentos.  

Alta 7 parcial 2 

Uso excessivo/inadvertido 
de benzodiazepínicos 

Alta  12 Total 1 

A falta de coordenação 
eficiente da equipe para a 
resolução dos principais 
problemas de saúde 

Média  6 Total 3 

A cultura da ênfase em 
ações curativas em 
detrimento às ações 
preventivas. 

Média  5 parcial 4 

Fonte: Própria autoria 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 



14 
 

 
 

2 JUSTIFICATIVA 
 
 

Conforme os estudos de Razzouk, (2016), os transtornos mentais se configuram 

como uma das principais causas de piora da qualidade de vida, déficits no 

desenvolvimento cognitivo e físico, perda monetária e da capacidade produtiva, 

dificuldade de interação social, entre outras. O tratamento desses transtornos, 

portanto, proporciona ao indivíduo benefícios sociais, econômicos e emocionais.   

 

Apesar da importância da manutenção da saúde mental equilibrada, muitas vezes 

doenças como a depressão, são mal diagnosticadas, ou tratadas de maneira 

inadequada ou incompleta e, muito frequentemente, com medicalização excessiva. 

O tratamento inadequado pode ocasionar danos como adoecimento por outras 

doenças ou agravamento do quadro atual, com possível episódios de suicídio, por 

exemplo.    

 

Em relatos para se encontrar algumas das possíveis causas de suicídio relacionado 

à depressão, é possível nos depararmos, segundo Barbosa, (2011), com a falta de 

suporte social para o tratamento e acompanhamento adequados. Essa falta de 

suporte também se insere entre os fatores que aumentam a prevalência do 

agravamento da doença em mulheres com o diagnóstico de depressão e que faziam 

acompanhamento na atenção primária. Gonçalves, (2018) relata ainda a conexão 

entre a falta de amparo social e a prevalência dessa doença em mulheres, as quais 

muitas das vezes também apresentavam baixa escolaridade, não praticam 

exercícios físicos, não concluem ensino elementar e nunca terem exercido atividade 

remunerada. Nesse aspecto, verifica-se não só a necessidade de tratamento 

adequado dessas pessoas, bem como o acompanhamento e a sua reinserção, 

também de maneira adequada, na sociedade.  

 

Na tentativa de se alcançar a cura das doenças dos pacientes, em muitos momentos 

depara-se com condutas que, por vezes, se apresentam contraproducentes. Dentre 

essas condutas encontra-se a medicalização da vida, na qual Soares (2011) justifica 

como forma de tentar minimizar o grande desafio de tratar de forma apropriada as 

doenças psiquiátricas, como a depressão e a ansiedade. Desse modo, é possível 
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enumerar como problemas que levam as pessoas a buscarem medicalização para 

sua vida: reducionismo de causas complexas de vida a fatos biológicos ou 

características da personalidade; identificação da doença como um conjunto de 

sinais e sintomas; prescrição de medicamentos como tratamento primordial; 

tradução dos discursos sobre riscos, construídos como probabilidades, como fatos 

iniludíveis que devem ser antecipados. Verifica-se, portanto na prática clínica uma 

necessidade de revisão da maneira como as doenças são abordadas e tratadas, 

bem como uma revisão da concepção do profissional de saúde, inclusive aquele 

inserido na atenção primária, sobre as opções terapêuticas que possuem.  

 

Em resumo, é preciso ter ciência que o tratamento adequado da depressão é mais 

econômico que a reparação dos custos por ela causados. Dentre os impactos da 

instalação dessa doença se encontram a baixa produtividade no trabalho e o 

aumento de afastamentos no trabalho. No entanto, é indispensável que os 

profissionais de saúde entendam que embora haja disponibilidade do tratamento 

por uso de antidepressivos no SUS, existe a necessidade da monitorização dos 

desfechos de cada paciente, averiguar a necessidade terapêutica que cada 

paciente apresenta, bem como uma maior monitorização da qualidade da 

assistência a ser prestada aos mesmos.  

 

A partir de uma leitura ampla da literatura e da vivência prática na atenção primária, 

é possível compreender que o tratamento correto da depressão, bem como da 

ansiedade e da insônia, nesse nível de atenção é uma necessidade atual e 

inquestionável. Para tanto, o uso correto dos psicotrópicos torna-se imprescindível.  

 

Conforme o estudo de Orlandi; Noto, (2005), o uso indevido de medicações como 

BZD ocorre por diversos fatores, como facilidade para adquirir indevidamente uma 

medicação controlada, falta de conhecimento sobre o uso adequado, sobre os 

eventos adversos da medicação. Além dessa série de fatores, o estudo também 

destaca que embora grande parte desses fatores sejam consequentes a atitudes 

dos usuários, isso não isenta a responsabilidade da atitude dos profissionais de 

saúde nesse complexo contexto.   
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Baseado nos problemas enfrentados pela população do município de Ressaquinha, 

em especial, da comunidade assistida pela equipe de saúde Processo Participativo, 

é possível perceber que a redução do consumo inadvertido e elevado de BZD é 

uma medida de caráter urgente, devido ao risco de dependência ao fármaco. Essa 

medida também apresenta uma importância significativa devido a alta prevalência 

do uso inadvertido desses medicamentos e ainda devido a capacidade de 

enfrentamento considerável da equipe – dependendo sobretudo do empenho dos 

profissionais e pacientes. Por esse motivo a busca pela prescrição e consumo 

adequados dos BZD foi o problema usado para nortear o presente estudo. 
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3 OBJETIVO 
 
 
Elaborar plano de intervenção para redução do consumo excessivo/inadvertido de 

benzodiazepínicos e da dependência medicamentosa dos usuários da área de 

abrangência da ESF Processo Participativo do município de Ressaquinha – MG. 
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4 METODOLOGIA 
 
 
Para a elaboração do plano de intervenção foi realizada uma revisão de literatura 

sobre o tema com base em dados eletrônicos de bibliotecas virtuais como Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO) e (Centro Latino-Americano e do Caribe de 

Informação em Ciências da Saúde (BIREME), por meio dos seguintes descritores: 

Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde.  Receptores de GABA-A. 

Saúde Mental.  

 

Foi utilizado o método de planejamento denominado Planejamento Estratégico 

Situacional (PES), desenvolvido pelo chileno Carlos Matus, por meio do qual, após 

processados os problemas identificados no diagnóstico situacional da área de 

abrangência da ESF Cônego Antônio Guisoli Rubim, foram propostas operações 

para enfrentamento do problema identificado como prioritário (FARIA; CAMPOS; 

SANTOS, 2019).  

 

Após análise dos problemas do diagnóstico situacional, a temática da redução do 

consumo inadvertido e elevado de BZD tornou-se prioritária. Para resolução do 

problema em questão será necessária uma mudança dos hábitos deletérios para a 

saúde mental e física, no intuído de se alcançar uma redução do sedentarismo; da 

falta de lazer; da alimentação inadequada e do consumo impróprio de BZD para 

tratamento da insônia, da ansiedade e da depressão.  

 

Pretende- se alcançar as devidas mudanças com a formação dos seguintes 

instrumentos: Grupos operativos para prática de atividade física e dieta balanceada; 

Programa de conscientização a respeito do consumo excessivo de qualquer 

medicamento e grupo operativo para controle da ansiedade, melhora da depressão 

e da insônia. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
 
5.1. Benzodiazepínicos, suas indicações e efeitos adversos.  

 

“Os benzodiazepínicos são os psicofármacos mais utilizados globalmente e 

possuem propriedades farmacológicas que propiciam ação sedativa, hipnótica, 

ansiolítica, anticonvulsivante e relaxante muscular” (OLIVEIRA et. al., 2020).  

Esses medicamentos integram a lista dos cinco medicamentos controlados mais 

dispensados no Brasil, sobretudo, em grandes centros (AZEVEDO; ARAUJO; 

FERREIRA, 2016). São indicados para o tratamento da ansiedade severa, insônia, 

epilepsia, espasmos musculares, síndrome de abstinência alcoólica e como 

adjuvante no tratamento da esquizofrenia (FIRMINO et al., 2012).  

As primeiras prescrições ocorreram na década de 60, sendo receitado até os dias 

atuais em larga escala. Entretanto, seus usuários crônicos passaram a apresentar 

efeitos adversos, como por exemplo a tolerância, fato que exigiu doses cada vez 

mais altas para alcance do efeito desejado, além da frequente síndrome de 

abstinência e dependência química do medicamento (ORLANDI; NOTO, 2005; 

OLIVEIRA et. al., 2020). 

 

Entre os Critérios de Beers atualizados em 2019, que são agrupados em tabelas de 

Medicamentos Potencialmente Inapropriados para pessoas idosas, os BZD 

aparecem na Tabela 5, que sugere que estes medicamentos podem causar 

interações medicamentosas com outras drogas de uso comuns nessa faixa etária. 

Além disso, o uso desses medicamentos em idosos está associado ao aumento do 

risco de queda quando eles fazem uso de três ou mais medicações com ação no 

sistema nervoso central (AMERICAN GERIATRICS SOCIETY, 2019). Os BZD 

encontram-se, também, ocupando segundo lugar entre as medicações 

psicotrópicas que os pacientes com doenças psiquiátricas relataram apresentar 

vertigem (PIMENTEL; SANTOS FILHA, 2019).   

 

A segurança completa dos BZD ainda é questionada e foi o foco do estudo de 

Oliveira et al., (2020). Eventos adversos, além das quedas, como prejuízo cognitivo 

e dependência, foram citados. Por esses motivos, alguns países desenvolvidos, 

como Canadá e a Alemanha têm diminuído a prescrição dessa medicação. Na 
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esfera oposta à essa redução encontram-se os Estados Unidos da América, Brasil 

e Finlândia onde a utilização dessas medicações ainda é excessiva e de forma 

muito aquém do ideal (OLIVEIRA et al., 2020).  

 

5.2 Assistência a pessoas com distúrbios da saúde mental na atenção 

primária 

 

“A promoção da saúde ocorre quando a comunidade se apropria dos conhecimentos 

necessários para melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo maior 

participação dos indivíduos no controle deste processo” (KESSLER et al., 2018). 

 

Neste sentido, é muito importante que a comunidade seja munida de conhecimentos 

afim de ser corresponsabilizada por seu tratamento. Um importante estudo 

desenvolvido por Fegadolli; Varela; Carlini, (2019), discorre sobre o uso abusivo de 

BZD na Atenção Primária. Diversas causas são apontadas por esse estudo para 

justificar essa conduta na prática profissional, dentre elas, vale destacar:  

● A falta de unificação das condutas adotadas entre os profissionais da atenção 

primária; 

● A pressão excessiva dos pacientes sobre os prescritores para que estes não 

interrompam a renovação; 

● As indicações inapropriadas, como: tratar sintomas da depressão, insônia 

por exemplo, mas não abordar inteiramente o manejo da doença-base; 

confundir consequências de outras doenças não tratadas, como a 

menopausa; confundir depressão com problemas sociais como, desavenças 

familiares; 

● A falta de articulação entre os serviços de referência e contrarreferência, 

poucos profissionais para fornecer serviço de matriciamento à atenção 

primária.  

 

A fim de sobre-exceder o modelo arraigado de terapêuticas apenas 

medicamentosas, todos os profissionais da atenção primária exercem ou deveriam 

exercer, papel fundamental. Para tanto, profissionais como os farmacêuticos 

poderiam atuar prestando apoio especializado, suporte assistencial e técnico 

pedagógico e compondo a equipe do NASF-AB. Todos os profissionais da equipe 
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de saúde deveriam orientar grupos de educação em saúde e atividades 

comunitárias envolvendo a conscientização da comunidade, além de realizar a visita 

domiciliar, com abordagem preventiva e atendimento multidisciplinar, focando a 

assistência no atendimento familiar ou individual, conforme a demanda no momento 

da visita (CORREIA; GODIM, 2014). 

 

Segundo Oliveira et al., (2020): 

A modificação, ao longo do tempo, do padrão de prescrição 
e uso de medicamentos em uma população pode ser 
influenciada por fatores que são interligados, como 
preferências médicas e o avanço do conhecimento 
biomédico, como modificações de diretrizes de tratamento 
e desenvolvimento de novos fármacos, além das políticas 
definidas para a assistência farmacêutica. (OLIVEIRA et al., 
2020, p.7): 

 

Enfim, registra-se que a assistência a pessoas com distúrbios da saúde mental na 

atenção primária é uma responsabilidade de toda equipe de saúde e deve ser 

compartilhada com a participação ativa do usuário.   
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 
 
Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Uso excessivo/inadvertido 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) 
 
 
Os BZD são uma classe de medicamentos que tiveram uma expansão em seu 

consumo após a década de 70, quando entraram no mercado em substituição aos 

barbitúricos. Devido ao seu efeito hipnótico, muitos pacientes usam esses 

medicamentos com o intuito de amenizar sensações desagradáveis vivenciadas no 

cotidiano (FEGADOLLI; VARELA; CARLINI, 2019).   

 

Após levantamento dos dados sobre informações das condições de saúde da 

população assistida pela equipe da ESF Cônego Antônio Guisoli Rubim em 

Ressaquinha/MG, realizado em junho de 2019 para esse trabalho, foi possível 

averiguar a existência de 86 pacientes em tratamento de monoterapia de longa data 

para quadros diagnosticados como insônia e/ou ansiedade e/ou depressão.  

 

Já houve uma intervenção no sentido de buscar diminuir o número de pacientes em 

uso excessivo e inadvertido de BZD com um grupo de pacientes com transtornos 

ansiosos e depressivos com consultas direcionadas a temática de redução de 

consumo em monoterapia à longo prazo. Nessa intervenção obtivemos uma 

redução de 37% de pacientes dependentes da medicação. Nessa perspectiva, 

seguindo uma estratégia de sucesso já implementada na UBS, objetivando-se 

alcançar um número maior de pacientes que consigam abandonar a dependência 

deste medicamento.  

 

 

 

 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

O diagnóstico precipitado de alguns transtornos mentais realizados pelos 

profissionais de saúde, sobretudo profissionais da atenção básica, associado a 

tratamentos com medicalização excessiva ou tratamento incompletos (como 

tratamento em monoterapia à longo prazo de BZD e/ou ausência de 

acompanhamento psicossocial) favorece o surgimento de pacientes dependentes 

de medicações de controle especial com suas doenças irresolutas.  Essa é uma 

realidade da população assistida pela equipe de saúde da ESF Cônego Antônio 

Guisoli Rubim em Ressaquinha/MG. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  

 

Os nós críticos, ou seja, as causas do problema prioritário elencado estão descritas 

a seguir. 

 

✔ Baixo nível de conhecimento da população a respeito do uso inadequado dos 

BZD; 

✔ Hábitos deletérios para a saúde mental e física;  

✔ Falta de coordenação eficiente da equipe para a resolução dos principais 

problemas de saúde. 
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6.4 Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, resultados 
e produtos esperados, recursos necessários e críticos (sexto passo) e 
viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 
 
Os passos sexto a décimo são apresentados nos quadros seguintes, 
separadamente para cada nó crítico. 
 
Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Uso 
excessivo/inadvertido de benzodiazepínicos”, na população sob responsabilidade da 
Equipe de Saúde da Família I da Unidade Básica de Saúde Cônego Antônio Guisoli 
Rubim, do município Ressaquinha, estado de Minas Gerais. 
Nó crítico 1 Baixo nível de conhecimento da população a respeito do uso 

inadequado dos benzodiazepínicos. 

6º passo: Operação  Informar a população sobre os riscos provenientes do uso inadvertido 
dos benzodiazepínicos.   

6º passo: Projeto  “Sala de espera: Medicações para o “bem- estar”- Até quando 
consumir?” 

6º passo: Resultados 
esperados 

- Redução de 100% do número de usuários em uso inadvertido de 
benzodiazepínicos. 
 - População conscientizada sobre riscos e benefícios do uso de 
medicamentos, sobre a necessidade de redução do consumo 
desnecessário e da maior adesão às terapias não medicamentosas.   
 

6º passo: Produtos 
esperados 

- Atividades programadas sobre uso dos benzodiazepínicos 
- Realização da sala de espera com tema “ uso adequado de 
benzodiazepínicos”. 
- Agenda da equipe com espaço programado para atividades acerca do 
uso dos benzodiazepínicos 
 

6º passo: Recursos 
necessários 

Estrutural: Sala de espera e sala de reuniões adequadas para 
realização das atividades; agenda compatível com as atividades 
Cognitivo:  equipe de saúde capacitada para realizar as salas de 
espera e as outras atividades.  
Financeiro:  recursos para impressão de materiais didáticos como 
folhetos informativos, cartazes 
Político: mobilização social com divulgação do projeto para toda 
comunidade 

7º passo: viabilidade do 
plano-  Recursos 
críticos 

Estrutural: Agenda da equipe sem disponibilidade para esse fim 
Financeiro: recursos  ainda não acessíveis 

8º passo: Controle dos 
recursos críticos - 
ações estratégicas 

- Reunião entre a equipe para viabilizar a agenda e os passos do 
planejamento do processo. 
- Equipe de saúde - Favorável 
- Apresentar o projeto para sensibilização dos gestores públicos. 
Secretaria municipal de saúde -motivação favorável.  

9º passo; 
acompanhamento do 
plano - responsáveis e 
prazos 

Elaboração do plano operativo para acompanhamento  
Equipe de saúde - Favorável 
 um mês para início das atividades  

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

Após as atividades de educação com a população será aplicado 
métodos de avaliação formativa para identificar o nível de compreensão 
da população sobre os temas abordados. Serão realizadas reuniões 
mensais para avaliação do alcance do objetivo do projeto e discussão 
de estratégias de adaptações e melhorias 

Fonte: Própria autoria, 2020 
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Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Uso 
Excessivo/inadvertido de benzodiazepinicos”, na população sob responsabilidade da 
Equipe de Saúde da Família I   da Unidade Básica de Saúde Conego Antônio Guisoli 
Rubim, do município Ressaquinha, estado de Minas Gerais.  
Nó crítico 2 Hábitos deletérios para a saúde mental e física. 

6º passo: Operação  Desenvolver atividades para estimular a mudança do estilo de vida 

6º passo: Projeto “Combate à Medicalização da vida” 

6º passo: Resultados 
esperados 

-População com Hábitos saudáveis de vida - Redução do 
sedentarismo e da alimentação inadequada.  
- Queda no consumo impróprio de benzodiazepinicos para tratamento 
da insônia, da ansiedade e da depressão. 

6º passo: Produtos 
esperados 

- Grupo regulares com equipe multiprofissional e pacientes para debate 
do tema, oficinas de culinária. 
- Consultas ambulatoriais de acompanhamento com a médica da ESF, 
psicóloga, educadora física e nutricionista do NASF-AB. 
- Maior frequência nos grupos de dança/luta/orientações sobre boa 
alimentação saúde e bem-estar realizados pela nutricionista e pela 
educadora física.  
- Caminhada programada regular com acompanhamento a equipe de 
saúde  

6º passo: Recursos 
necessários 

Estrutural: planejamento de agenda para grupos operativos, oficinas 
de culinária e consultas individuais, parcerias com academias.  
Cognitivo:  equipe de saúde capacitada para realizar as salas de 
espera e as outras atividades 
Político: mobilização social, divulgação na rádio local  do projeto para 
toda comunidade 

7º passo: viabilidade do 
plano-  Recursos 
críticos 

Estrutural: profissionais com agendas disponíveis, efetivação das 
parcerias 
Cognitivo: planejamento dos temas para serem abordados, apoio de 
profissionais da área (psiquiatras).  
Político: local para reunião da equipe multiprofissional e os pacientes  

8º passo: Controle dos 
recursos críticos - 
ações estratégicas 

- Reunião entre a equipe para viabilizar a agenda e os passos do 
planejamento do processo. 
Equipe de saúde / NASF-AB- Favorável 
- Apresentar o projeto para sensibilização dos gestores públicos no 
sentido de auxiliar a divulgação do projeto, apoio dos profissionais 
psiquiatras e na efetivação das parcerias. 

9º passo; 
acompanhamento do 
plano - responsáveis e 
prazos 

Elaboração do plano operativo para acompanhamento  
Equipe de saúde/NASF-AB - Favorável 
 um mês para início das atividades  

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

Após as atividades sobre vida saudável com a população será aplicado 
métodos de avaliação formativa para identificar o nível de compreensão 
da população sobre os temas abordados. Serão realizadas reuniões 
mensais para avaliação do alcance do objetivo do projeto e discussão 
de estratégias de adaptações e melhorias 

Fonte: Própria autoria, 2020 
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Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema Uso 
Excessivo/inadvertido de benzodiazepínicos”, na população sob responsabilidade da 
Equipe de Saúde da Família I   da Unidade Básica de Saúde Cônego Antônio Guisoli 
Rubim, do município Ressaquinha, estado de Minas Gerais. 
Nó crítico 3 Falta de coordenação eficiente da equipe para a resolução dos 

problemas de saúde mental do Município.  

6º passo: Operação  Educação Continuada em Saúde  para equipe multidisciplinar  sobre 
saúde mental e medicalização 

6º passo: Projeto   “Aprender para prevenir ”  

6º passo: Resultados 
esperados 

-Capacitação dos agentes comunitários a respeito de doenças da 
saúde mental.  
- Atualização médica para novos tratamentos disponíveis no SUS para 
substituição de medicações que causem dependência.  
- Capacitação da enfermagem para detectar acolher casos de saúde 
mental, orientar adequadamente sobre a doença e encaminhar aos 
serviços médicos e de psicologia.  

6º passo: Produtos 
esperados 

 Equipe capacitada e apta a atender toda população acometida por 
problemas de saúde mental  

6º passo: Recursos 
necessários 

Estrutural: Recursos humanos específicos e preparados para realizar 
a capacitação da equipe de saúde, sistema de referência e contra 
referência eficiente. 

7º passo: viabilidade do 
plano-  Recursos 
críticos 

Estrutural: não disponibilização de recursos humanos específicos e 
preparados para realizar a capacitação e profissionais com agendas 
disponíveis para capacitação. 

8º passo: Controle dos 
recursos críticos - 
ações estratégicas 

_  Apresentar o projeto para sensibilização dos gestores públicos para 
disponibilização dos profissionais necessários para a capacitação e 
para a efetivação do sistema de referência e contrarreferência. 

9º passo; 
acompanhamento do 
plano - responsáveis e 
prazos 

Elaboração do plano operativo para acompanhamento  
Equipe de saúde/NASF-AB – Favorável 
Secretaria de saúde - Favorável 
 um mês para início das atividades  

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

Serão realizadas reuniões mensais para avaliação do alcance do 
objetivo do projeto e discussão de estratégias de adaptações e 
melhorias 

Fonte: Própria autoria, 2020  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
   
A sensibilização dos gestores e dos profissionais de saúde é de importância ímpar 

para o fomento da educação continuada da equipe, a fim de que a mesma consiga 

realizar da melhor maneira o processo terapêutico dos pacientes, utilizando todos 

os tipos de tratamentos disponíveis e acessíveis à atenção primária. Desse modo, 

seria interessante o fomento de serviços de apoio multidisciplinares 

complementares à atenção primária, como o Nasf-AB, a rede de matriciamento com 

serviços de psiquiatria e psicologia. 

  

O tratamento de um paciente não deve ser baseado em um processo hierarquizado, 

no qual a equipe médica decida unilateralmente a melhor terapêutica. Em prol de 

maior adesão do paciente, o mesmo deve ser agente participativo durante a escolha 

do tratamento. Para tanto, é necessário que, não apenas a equipe, mas também o 

paciente, tenha consciência dos benefícios e malefícios que essas medicações 

podem ocasionar. Nessa perspectiva, faz-se necessário as ações as quais este 

trabalho se baseia, a fim de que os BZD sejam utilizados de maneira consciente, 

com indicações precisas e períodos de início e término estipulados. 

 

Em casos nos quais os pacientes já se encontrarem em níveis elevados de 

dependência medicamentosa, as condutas dos profissionais devem se pautar no 

cuidado, na ética, na paciência e na dedicação a fim de que os pacientes não 

desistam de lutar sempre por uma saúde de maior qualidade. 

 

Espera-se que a efetiva implementação desse projeto reduza de forma importante 

o consumo inadvertido dos BZD trazendo como consequência o fortalecimento do 

vínculo entre a população assistida e a equipe de saúde, bem como a melhoria da 

qualidade de vida dessas pessoas. 
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