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RESUMO 

 

A comunidade assistida pela Equipe de Saúde da Família Ipê, em Governador 
Valadares, no interior do estado de Minas Gerais, possui diversos problemas 
crônicos como a Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus e Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica. Entretanto, casos de abuso de medicamentos 
psicoativos são bastante prevalentes e chamam a atenção por seu nível de 
comprometimento e consequências a médio e longo prazo. A Equipe de Saúde 
propôs um plano de intervenção que visa a redução de uso inapropriado desses 
medicamentos, com foco em benzodiazepínicos. Portanto, esse trabalho objetiva 
elaborar uma proposta de intervenção para rastreio, prevenção e redução da 
utilização de substâncias psicoativas no território da Equipe de Saúde da Família Ipê 
em Governador Valadares, Minas Gerais. Foi realizada estimativa rápida, com 
posterior priorização dos problemas levantados e a criação de propostas de 
intervenção para o problema selecionado. Entre elas, o estímulo à educação em 
saúde, criação de hábitos de higiene do sono e práticas de atividades físicas. Para 
contribuir na elaboração da proposta de intervenção foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica na Biblioteca Virtual em Saúde para levantar as evidências já existentes 
sobre o tema. Com a execução das ações, espera-se que a prevalência de 
pacientes em uso crônico de psicoativos seja importantemente reduzida. 

Palavras-chave: Psicofármacos. Estratégia de Saúde da Família. 
Benzodiazepínicos. 



 

 

ABSTRACT 

 

The community assisted by the Ipê Family Health Team, in Governador Valadares, 
state of Minas Gerais, has several chronic problems such as Systemic Arterial 
hypertension, diabetes mellitus and Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 
However, cases of abuse of psychoactive drugs are quite prevalent and call attention 
to their level of commitment and consequences in the medium and long term. The 
Health Team proposed an intervention plan aimed at reducing the inappropriate use 
of these drugs, with a focus on benzodiazepines. Therefore, this work aims to 
elaborate a proposal for intervention for screening, prevention and reduction of the 
use of psychoactive substances in the territory of the Ipê Family Health Team in 
Governador Valadares, Minas Gerais. A quick estimate was made, with prioritization 
of the problems raised and the creation of intervention proposals for the selected 
problem. Among them, the encouragement of health education, the creation of habits 
of sleep hygiene and practices of physical activities. To contribute to the elaboration 
of the intervention proposal, a bibliographic research was carried out in the Virtual 
Health Library to collect the existing evidence on the subject. With the 
implementation of the actions, it is expected that the prevalence of patients in chronic 
psychoactive use will be significantly reduced. 

Keywords: Psychotropic drugs. Family Health Strategy. Benzodiazepines. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Aspectos gerais do município 

Governador Valadares é uma cidade do estado de Minas gerais com 

280.901habitantes de acordo com a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) para o ano de 2017. Em 2010 a densidade demográfica era de 

112,58 hab/km² (IBGE, 2017). 

Em divisão territorial datada de 2003, o município é constituído de 13 distritos: 

Governador Valadares, Alto de Santa Helena, Baguari, Brejaubina, Chonin, Chonin 

de Baixo, Derribadinha, Goiabal, Penha do Cassiano, Santo Antônio do Pontal, São 

José do Itapionã, São Vitor e Vila Nova Floresta (IBGE, 2017). 

Estando localizada na região sudeste, a cidade teve um bom desenvolvimento 

comercial e populacional na década de 40 devido à sua situação geográfica 

estratégica de localização próxima a produtores de café, extração de madeira e 

pedras preciosas. Posteriormente houve um esgotamento de recursos naturais e a 

economia na década de 60 sofreu fortes modificações, propiciando a migração dos 

agentes econômicos e de parte da população que emigrava para o exterior, 

principalmente os Estado Unidos; de lá trouxeram dólares que movimentaram a 

indústria da construção civil, o comércio e abertura de novos negócios.  

Atualmente a cidade vive basicamente do comércio e de atividades no Pico do 

Ibituruna com 1.123 metros de altitude acima do nível do mar que é o ponto turístico 

mais importante da cidade e destacando-se com a prática do voo livre e outras 

atividades como trilhas (IBGE, 2017). 

De acordo com o IBGE (2017), o município apresenta 92,8% de domicílios com 

esgotamento sanitário adequado, 77,6% de domicílios urbanos em vias públicas 

com arborização e 44,2% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização 

adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). 

A distribuição da população do município, por faixa e sexo, pode ser observada no 

quadro 1. 
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Quadro 1 - Distribuição da população de Governador Valadares segundo faixa 

etária e sexo. 2017.  

 

FAIXA ETÁRIA/ANO MASCULINO FEMININO TOTAL 

<1 1749 1643 3392 

1-4  7359 7304 14663 

5-14  22111 21594 43705 

15-19  11401   11828 23229 

20-29  22344 23788 46132 

30-39  18662 21134 39796 

40-49              16602 19010 35612 

50-59  11962 14118 26080 

60-69  7195 9347 16542 

70-79 4239 2750 6989 

80 e + 1613 2636 4249 

TOTAL         125237 135152 260389 

Fonte: IBGE, 2017. 

1.2 Sistema Municipal de Saúde 

A cidade é sede da micro e macrorregião de saúde, sendo referência para consultas 

e exames de baixa, média e alta complexidade, atendimento de urgência e 

emergência. A população hoje conta com 69 Unidades Básicas de Saúde (UBS) (79 

% de cobertura da população com ações da atenção básica), Centros de 

Referências tais como Centro Estadual de Atenção Especializada (CEAE), Centro 

Regional de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), Centro de Apoio ao 

Deficiente Físico (CADEF), Centro de Atenção Especial a Saúde (CRASE), 

Policlínica Municipal, Centro de Referência em Saúde Mental (CERSAM), Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS) e CAPS Infantil, Centro de Especialização 

Odontológica (CEO), Hospital Municipal, Pronto Socorro, Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) entre outros hospitais e clínicas particulares.  

O Hospital Municipal de Governador Valadares (HMGV) é o principal hospital da 

cidade e é considerado como referência no atendimento a pacientes de cerca de 80 

cidades do Vale do Rio Doce, disponibilizando 275 leitos e propiciando atendimento 

a 900 pessoas por dia, além de possuir a única Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
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neonatal da região. A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 14,32 óbitos 

para 1.000 nascidos vivos (IBGE, 2017).  

Quanto à rede de serviços de saúde, o município conta com a atenção especializada 

conta com: Policlínica (centro de especialistas para consultas eletivas), Centro Viva 

Vida, CERSAM, Centro de apoio ao deficiente físico (CADEF), Centro de referência 

à oftalmologia social (CROS), CAPS adulto, CAPS infantil, Centro de atenção 

especial a saúde (CRAS).  

Quanto à Atenção de urgência e emergência, são dois estabelecimentos públicos 

(Hospital Municipal de Governador Valadares e UPA) e três privados (Hospital São 

Lucas, Hospital Nossa Senhora Das Graças e Hospital São Vicente). 

A atenção hospitalar conta com o Hospital Municipal de Governador Valadares 

(público) e Hospital Samaritano (público e privado). 

Para apoio diagnóstico conta com o Laboratório central municipal e a Rede 

terceirizada. A assistência farmacêutica municipal pública é prestada pela Farmácia 

central e Farmácias polo em microáreas; vigilância da saúde: Centro epidemiológico. 

O sistema de saúde conta também com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do 

Vale do Rio Doce (CISDOCE).  

1.3 A Equipe de Saúde da Família Ipê 

A comunidade do Ipê possui cerca de 4500 habitantes, é localizada na periferia de 

Governador Valadares, que se formou principalmente a partir do loteamento de sítio, 

aterramento de lagoa e lixão e doação de áreas para comunidade por parte da 

prefeitura ocorrida na década de 1970. A estrutura de saneamento básico na 

comunidade é relativamente boa, principalmente no que se refere ao esgotamento 

sanitário e à coleta de lixo. Porém parte da comunidade vive em moradias bastante 

precárias.  

A Unidade de Saúde da Equipe do Ipê foi inaugurada há cerca de 19 anos e está 

situada na rua principal do bairro, que faz a ligação com a BR-116. É uma casa de 

dois pavimentos que foi alugada e adaptada para ser uma Unidade de Saúde. A 

construção é antiga, porém bem conservada. Sua área pode ser considerada 
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inadequada quando considerada a demanda e a população atendida (4295 

pessoas), embora o espaço físico seja muito bem aproveitado. 

A Equipe é formada pelos membros: uma médica com experiência de oito anos em 

Atenção Básica, que trabalha há um ano e meio na Equipe, uma enfermeira com 

quatro anos de experiência em Saúde da Família, uma dentista que trabalha há seis 

anos na Unidade, uma técnica em higiene dental que atua na área há quatro anos, 

uma auxiliar de serviços gerais que trabalha na Equipe há oito anos e seis Agentes 

Comunitárias de Saúde (ACS) com escolaridade de ensino médio completo. 

A Unidade Básica de Saúde funciona de segunda-feira a sexta-feira, entre as 7 

horas e 17 horas. Para tanto, é necessário o apoio das Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS), que se revezam segundo uma escala durante a semana em 

atividades relacionadas às atividades administrativas, como recepção e arquivo, 

sempre que o auxiliar de enfermagem ou o enfermeiro está presente na Unidade. 

Esse fato tem sido motivo de algumas discussões, principalmente entre o enfermeiro 

da Equipe e o coordenador da Atenção Básica, que justifica a necessidade de se 

utilizar o trabalho dos ACS’s nessas atividades.  

Há algumas reivindicações da comunidade para estender o atendimento até às 19 

horas com justificativa, entre outros motivos, no fato de existirem muitos 

trabalhadores que retornam do trabalho no final da tarde e, por isso, têm dificuldade 

de acesso à Unidade de Saúde. Essa questão já foi pauta de várias reuniões entre a 

Equipe e o Conselho de Saúde e o horário estendido já foi implantado por um 

período e posteriormente desativado, sendo que até o momento não existe proposta 

de reativação. 

O tempo da Equipe está ocupado quase exclusivamente com as atividades de 

atendimento da demanda espontânea, que é maioria, e com o atendimento de 

alguns programas, como: saúde bucal, pré-natal, puericultura, atendimento a 

hipertensos e diabéticos e acompanhamento de crianças desnutridas.  

A Equipe já tentou desenvolver outras ações de saúde, como o programa 

denominado “geração de renda” em que as famílias aprendiam a realizar bordados, 

pintura e alfabetização. Após a fabricação, os artesanatos eram vendidos na quadra 
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do bairro. Com o tempo, a Equipe se desintegrou e o projeto foi extinto. No início 

essas iniciativas conseguiam despertar algum interesse da comunidade, mas 

ocorreu desistência da parte dos usuários e da própria Equipe por falta de patrocínio 

e incentivo.  

Em relação aos grupos de hipertensos e diabéticos, a Equipe desenvolve palestras 

educativas e programas de ação social, o que melhorou a adesão e a participação 

nas reuniões periódicas. Com o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade (PMAQ), o trabalho está sendo desenvolvido de forma sistemática e 

trabalhosa com muitas metas a serem alcançadas e tem sido motivo de agitação 

entre a equipe. Uma queixa geral é a falta de tempo, devido à grande demanda por 

atendimento. Com o passar dos anos, essa situação e a falta de perspectivas de 

mudanças têm provocado um desgaste grande na equipe. 

A população da área de abrangência da Equipe de Saúde da Família Ipê totaliza 

4295 pessoas, conforme mostra o quadro 2. 

Quadro 2 - População da área de abrangência da Equipe de Saúde da Família Ipê, 

segundo faixa etária e sexo. Governador Valadares – 2018. 

FAIXA ETÁRIA/ANO MASCULINO FEMININO TOTAL 

<1  19    27             44 

1-4  95               125             220 

5-14  314               324             638 

15-19  234           255             487 

20-29  235 241              476 

30-39  278 295             573 

40-49                248               255             503 

50-59  239               245             484 

60-69  245 278              523 

70-79  96 91              187 

80 e + 76 80              158 

TOTAL         2079 2216              4295 

 

A população está distribuída em seis microáreas, o que pode ser observado no 

quadro 3. 
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Quadro 3 - Distribuição da população da área de abrangência da Equipe de Saúde 

da Família Ipê, segundo faixa etária e microárea. Governador Valadares – 2018. 

FAIXA 
ETÁRIA/ANO 

MICRO 
1 

MICRO 
2 

MICRO 
3 

MICRO 
4 

MICRO 
5 

MICRO 
6 

TOTAL 

<1 ano 9 07 10 05 08 07 46 

1-4  46 40 32 35 41 26 220 

5-14  125 90 110 113 108 77 620 

15-19  90 88 68 75 82 81 484 

20-29  105 102 88 76 83 62 516 

30-39  102 118 97 131 92 85 625 

40-49  95 73 66 91 81 82 488 

50-59  72 111 90 88 96 78 535 

60-69  71 60 55 84 71 72 413 

70-79  28 31 38 35 23 32 187 

80 e + 35 26 19 28 19 31 158 

TOTAL 778 746 673 761 704 633 4295 

 

No quadro 4 é apresentado o perfil epidemiológico da população adscrita à equipe de 

saúde. 

Quadro 4 - Perfil epidemiológico da área de abrangência da ESF 

INDICADORES MICRO 
1 

MICRO 
2 

MICRO 
3 

MICRO 
4 

MICRO 
5 

MICRO 
6 

TOTAL 

Proporção de idosos 
Pop. 60 anos e 
mais/pop total 

134 117 112 132 113 124 732 

Pop. alvo para 
rastreamento de 
câncer de mama 

135 118 95 124 152 154 778 

Pop. alvo para 
rastreamento de 
câncer de colo 

250 200 223 248 225 178 1324 

Pop. alvo para 
rastreamento de 
câncer de próstata 

138 129 115 127 132 81 732 

Pessoas com 
hipertensão arterial 
cadastradas - SISAB 

58 60 43 58 61 48 328 

Pessoas com de 
diabetes esperados  

19 16 10 18 18 22 103 

 

Quanto ao destino do lixo na área adscrita, dos 1.082 domicílios apenas dois têm o lixo 

queimado ou enterrado; nos demais o lixo é coletado. O destino dos dejetos de todos os 

domicílios é público. Quanto ao abastecimento de água, grande parte das famílias é 

abastecida pelo sistema público, apenas 13 recorrem à outra fonte. Há um alto índice de 
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poços artesianos e consumo de água sem tratamento, com aumento considerável 

após rompimento da barragem de Mariana. 

Em relação à educação de pessoas acima de 15 anos, o total nas seis microáreas 

em 2014 era de 96 pessoas analfabetas, segundo informação. Um problema 

evidenciado no território é o analfabetismo em idosos, a dificuldade de adesão e 

leitura de receitas médicas.  

Os recursos comunitários disponíveis no território são: incluem uma creche, uma 

escola, 23 igrejas e opções de lazer como quadras esportivas, praças, bares e 

lanchonetes.  

As atividades desenvolvidas pela Equipe em 2017 foram: 2.860 visitas domiciliares 

(11 famílias em cada microárea); 53 consultas realizadas pela médica e enfermeira, 

sendo 18 consultas de puericultura, nove de pré-natal, 22 para hipertensão, três 

para diabetes e uma consulta de pessoa com câncer. A Equipe obteve cobertura de 

97% de vacinação, 100% de pré-natal e 98% de puericultura. 

A Equipe de Saúde da Família Ipê ainda desenvolve as atividades: grupos de 

tabagismo, terapia comunitária, terapia alternativa (auriculoterapia) e o HIPERDIA; 

reuniões da equipe e participação nas reuniões com o Conselho Municipal de Saúde 

e de Gestores; mantém parceria com comerciantes da comunidade; projeto de 

criação de centro de reabilitação de pacientes com transtornos mentais. 

 

1.4 Problemas de saúde do território e da comunidade 

Fazendo uma relação geral dos problemas encontrados, os mesmos podem ser 

organizados em: 

 Da comunidade em geral: violência, tráfico de drogas e desemprego; 

 Do sistema local de saúde: unidade de saúde sem estrutura física, dificuldade 

de acesso ao serviço de saúde por pacientes cadeirantes. 

 Da área de abrangência, da Unidade de Saúde: área extensa com topografia 

desfavorável, cadastramento das ruas conforme a localidade da unidade de 

saúde. 
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 Problemas de saúde prevalentes: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), 

Diabetes Mellitus (DM), uso indiscriminado de benzodiazepínicos, Neoplasias 

e Doença Pulmonar Obstrutiva crônica (DPOC). 

 

 Saneamento: alagamentos de ruas da parte mais baixa do bairro, lixos 

jogados na rua, ruas com muito buraco, e algumas muito estreitas sem 

acesso a carros; 

  

 Educação: falta de incentivo a população jovem/adulto a manter estudos e 

qualificação para o trabalho. 

 

Apesar dos problemas a equipe de saúde está focada em prestar serviço de 

qualidade e humanizado. 

 

1. 5 Priorização dos problemas 

Os problemas de saúde foram hierarquizados, considerando sua importância, 
urgência e a capacidade da equipe para enfrentá-los. 

Quadro 5 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 
diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Ipê, do município de 
Governador Valadares, estado de Minas Gerais. 

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

Seleção/ 
Priorização**** 

Hipertensão Alta 8 Parcial 2 

Diabetes Alta 5 Parcial 3 

Uso indiscriminado 
de 
benzodiazepínicos 

Alta 13 Total 1 

Neoplasias; Média 4 Fora 4 

Fonte: Autoria própria, 2018. 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenado considerando os três itens 

A partir da análise das informações do Quadro 1, o problema priorizado foi o uso 

indiscriminado de medicações psicoativas. 
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2 JUSTIFICATIVA 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) da comunidade Equipe do Ipê do município de 

Governador Valadares possui um número significativo de pacientes que fazem uso 

inadequado de substâncias psicoativas. Estas são utilizadas na busca da redução 

da ansiedade, melhoria da qualidade e duração do sono ou mesmo porque já 

utilizam este tipo de medicamento e declaram incapacidade de interrupção de seu 

uso, numa demonstração da típica dependência física e ou psíquica que estas 

substâncias são capazes de produzir. 

Para Medeiros Filho et al. (2018), algumas das razões para o uso indevido de 

benzodiazepínicos na atenção básica à saúde estão relacionadas à medicalização 

do cotidiano e à banalização da prescrição desses psicofármacos. Moura et al. 

(2016, p.142) afirmam que o extenso uso inadequado de psicotrópico acontece em 

vários países, sejam desenvolvidos ou em países em desenvolvimento, e as 

pessoas que “abusam desses medicamentos geralmente o fazem para lidar com 

problemas cotidianos e reações de estresse”  

Dessa forma, o tema selecionado a partir da discussão entre os membros da eSF 

Ipê para esta proposta se justifica pela necessidade de se readequar a dose desta 

classe de drogas ou mesmo reduzir a quantidade e até proceder ao desmame entre 

os usuários adscritos à ESF Ipê do em Governador Valadares, Minas Gerais, com o 

objetivo de limitar os efeitos colaterais a médio e longo prazo nessa população. 
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3 OBJETIVOS  

3.1 Objetivo geral 

Elaborar uma proposta de intervenção para rastreio, prevenção e redução da 

utilização de substâncias psicoativas no território da Equipe de Saúde da Família Ipê 

em Governador Valadares - Minas Gerais. 

3.2 Objetivos específicos 

Propor medidas para diminuir a utilização inadequada de psicotrópicos. 

Promover ações educativas com a comunidade sobre a utilização de medicamentos 

psicoativos e suas consequências.  

Estimular as práticas de higiene do sono para pacientes em uso de 

benzodiazepínicos, diariamente. 
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4 METODOLOGIA 

Primeiramente, foi realizado o diagnóstico situacional para identificar os problemas 

relativos à comunidade adscrita à ESF Ipê através do método estimativa rápida e 

planejamento estratégico situacional. Os dados foram coletados nos registros da 

Unidade de saúde e de fontes secundárias como Sistema de Informação da Atenção 

Básica (SIAB) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Para a fundamentação teórica, realizou-se revisão de literatura através de 

levantamento bibliográfico de textos, livros, manuais do Ministério da Saúde e 

artigos científicos publicados no período de 2008 a 2018 nos seguintes bancos de 

dados: Scientific Electronic Library Online (SciELO), BIREME (Biblioteca Regional de 

Medicina), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

MEDLINE.  

Assim também foi realizado nas bibliotecas eletrônicas do Curso de Especialização 

em Atenção Básica em Saúde da Família, utilizando os descritores: Estratégia 

Saúde da Família, Psicofármacos, Benzodiazepínicos, Dependência química, Uso 

racional de medicamentos. As palavras-chave foram baseadas nos Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS). 

Após a realização do diagnóstico situacional e revisão de literatura foi construído um 

plano de ação para o enfrentamento do problema levantado pela Equipe de Saúde, 

baseado nos 10 passos do Planejamento Estratégico Situacional (PES) de acordo 

com Faria, Campos e Santos (2018). 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

5.1 Benzodiazepínicos 

Os benzodiazepínicos (BZD) são fármacos com atividade ansiolítica e hipnótica, 

amplamente prescritos na prática clínica. A primeira droga dessa classe foi o 

clordiazepóxido, sintetizado por acidente nos laboratórios da empresa Hoffmann-La 

Roche, em 1961 (RANG et al., 2012). Por ter um padrão de segurança maior do que 

os barbituratos, principalmente no que se refere à depressão respiratória, essa 

classe começou a ganhar popularidade crescente e em poucos anos superou a 

prescrição de barbituratos, que eram os hipnóticos disponíveis até então (SCHMITZ, 

2016). Em 1966, o clordiazepóxido passou a ser a droga mais prescrita no mundo, 

firmando a importância que os benzodiazepínicos tomariam na prática clínica 

(BUENO, 2012). 

Apenas duas décadas após a descoberta dos BZD, os pesquisadores começaram a 

compreender a sua farmacodinâmica (SCHMITZ, 2016). Esses fármacos atuam 

seletivamente nos receptores GABA-A, modificando alostericamente a sua 

conformação, o que facilita a ligação do ácido gama-aminobutírico (GABA) em seu 

receptor. O GABA é um neurotransmissor inibitório que ativa os canais de cloro na 

membrana neuronal, levando a um influxo de cloreto que inibe a condução dos 

potenciais de ação nos neurônios do sistema nervoso central (SNC), resultando na 

ação sedativa e ansiolítica desses fármacos (RANG et al., 2012). 

Os BZD mais utilizados no mercado brasileiro são o clonazepam, diazepam, 

lorazepam, alprazolam e midazolam. Todos são receitados de forma restrita e estão 

sujeitos a controle especial desde 1998, com a promulgação da Portaria 344/1998 

(FIORELLI; ASSINI, 2016). Apesar das incontestáveis utilidades dos BZD no 

tratamento adjuvante da ansiedade e insônia, a prescrição começou a ser restrita 

devido aos potenciais riscos associados ao uso prolongado desses medicamentos 

(FIORELLI; ASSINI, 2016). 

5.2 Efeitos adversos dos benzodiazepínicos  
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Os efeitos adversos relacionados ao uso dos benzodiazepínicos podem ser agudos 

(toxicidade aguda), crônicos ou efeitos adversos relacionados ao uso clínico normal 

desses fármacos. Estes efeitos podem se manifestar mesmo em doses terapêuticas 

normais, entretanto quando são utilizados indevidamente ou de forma prolongada 

esses efeitos são mais acentuados (NUNES; BASTOS, 2016). 

A toxicidade aguda é menos severa com essa classe de medicamentos, quando 

comparada aos barbituratos, e geralmente ocorre em tentativas de autoextermínio. É 

de se esperar sonolência prolongada, sem depressão cardiorrespiratória de grande 

monta. Quando há o uso concomitante de BZD com outros depressores do SNC, 

como o etanol ou barbituratos, a toxicidade aguda torna-se mais grave, mas ainda 

assim é passível de reversão, por meio do uso do flumazenil, um antagonista dos 

receptores de BZD (RANG et al., 2012). 

Os efeitos adversos que são previsíveis durante o tratamento regular com BZD são 

sonolência, confusão, amnésia e prejuízo da coordenação motora, o que pode 

interferir no desempenho das atividades de vida diárias (RANG et al., 2012). Cabe 

ao clínico que acompanha a prescrição avaliar o ajuste de dose para obter maior 

tolerância ao tratamento (SCHMITZ, 2016). 

O uso crônico de BZD é contraindicado na prática clínica, pois traz uma série de 

efeitos adversos iatrogênicos, como ataxia, sedação, amnésia e tolerância-

dependência (FIORELLI; ASSINI, 2016), tendo este último efeito magna importância. 

O mecanismo de tolerância não foi muito bem descrito, porém nota-se maior 

resistência dos receptores à droga, exigindo doses progressivamente mais altas 

para obtenção do efeito desejado. Já a dependência se instala com a égide da 

síndrome de abstinência, caracterizada por tremores, ansiedade, tontura, insônia, 

entre outros, encontrada em metade dos pacientes que utilizam os BZD por mais de 

um ano (RANG et al., 2012; FIORELLI; ASSINI, 2016). 

Segundo Nordon e Hübner (2009), a prescrição errônea e permanente por parte de 

médicos, o aumento da dose pelo próprio paciente, a necessidade psicológica do 

fármaco e a iminência da síndrome de abstinência com a retirada abrupta dos BZD 

predispõem à instalação dos efeitos adversos crônicos e do abuso (NORDON; 

HÜBNER, 2009). Outros fatores de risco predisponentes para o uso abusivo de BZD 
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são: sexo feminino, jovens adultos, história familiar de abuso de BZD, comorbidades 

psiquiátricas e etilismo (SCHMITZ, 2016).  

Com o envelhecimento, o abuso de BZD é maior e pode estar relacionado a 

desfechos negativos. É comum se observar maior incidência de fraturas, demência e 

dependência nos idosos que utilizam cronicamente os BZD, quando comparados a 

idosos que não os utilizam (FIORELLI; ASSINI, 2016; SCHMITZ, 2016). 

Schmitz (2016) alega que os BZD possuem baixo potencial de abuso na população 

geral e que a maioria utiliza a medicação conforme prescrito (SCMITZ, 2016), 

entretanto, a severidade da dependência química e a maior incidência do uso 

desses fármacos nos últimos anos tornaram o abuso dos BZD uma importante 

discussão em saúde pública (FIORELLI; ASSINI, 2016). 

O abuso pode se instalar a partir de dois padrões: aqueles que utilizam os BZD 

como agentes recreativos, com o intuito de alterar o nível de consciência, e aqueles 

que os utilizam por razão legitimada, como insônia ou transtornos ansiosos, e 

acabam por perpetuar o uso de forma abusiva (SCHMITZ, 2016).  

Nos Estados Unidos da América (EUA), o uso crônico de BZD chega a ser entre 4 e 

5% da população adulta (SCHMITZ, 2016), contrastando com a porcentagem na 

população brasileira, que chega a 2% (FIORELLI; ASSINI, 2016). Fato é que 

aproximadamente 2% dos pacientes que utilizam essas drogas podem vir a 

preencher os critérios de abuso de BZD (SCHMITZ, 2016). Portanto, 

aproximadamente 2,5 milhões de brasileiros utilizam BZD cronicamente, e 50 mil 

desses podem chegar ao abuso desses fármacos (IBGE, 2010).  

5.3 Uso indiscriminado de benzodiazepínicos  

Os critérios diagnósticos para o transtorno do uso de ansiolíticos, sedativos e 

hipnóticos são listados pelo Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5ª 

edição – DSM-V, da Associação Americana de Psiquiatria (SCHMITZ, 2016). 

Segundo o manual, deve haver prejuízo clínico significativo para caracterizar o uso 

dessas drogas como “problemático” ou “abusivo”. Para isso, dos fatores abaixo 
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relacionados, pelo menos dois devem estar presentes para se diagnosticar o uso 

indiscriminado de BZD (SCHMITZ, 2016): 

a. Utilização de BZD em maior quantidade ou por mais tempo que o 

planejado; 

b. Esforços frustrados em retirar a droga ou reduzir seu uso; 

c. Significativo gasto de tempo com o uso do fármaco ou para consegui-lo; 

d. Forte desejo para usar a droga; 

e. Prejuízo das atividades diárias devido ao uso do medicamento; 

f. Uso continuado, apesar do prejuízo às atividades diárias; 

g. Redução de atividades sociais devido ao uso da droga;  

h. Uso recorrente em situações onde é arriscado o uso; 

i. Uso continuado, apesar da percepção que a droga tem causado danos 

físicos ou psicológicos; 

j. Tolerância (maior dose para obter efeito, ou redução do efeito com a 

mesma dose); 

k. Iminência de síndrome de abstinência na retirada da droga (tremor de 

mãos, hiperatividade autonômica, insônia, náuseas e vômitos, 

alucinações, agitação psicomotora, ansiedade, convulsões). 

Alguns destaques são feitos por Schmitz (2016) em relação ao abuso de BZD. Em 

muitos casos, é comum haver associação entre o abuso dos BZD com outros 

compostos, em especial os opioides e o etanol; ambos podem tornar a toxicidade 

aguda mais grave do que com o uso isolado do BZD. Além disso, os BZD mais 

lipofílicos (como o diazepam, alprazolam e lorazepam) e com menor tempo de meia 

vida (como o lorazepam, diazepam e clonazepam) têm maior tendência de se 

tornarem drogas de abuso (SCHMITZ, 2016). 

A revisão de Fiorelli e Assini (2016) demonstrou que muitos clínicos brasileiros não 

veem o abuso dos BZD como um problema de saúde pública e que tais 

medicamentos possuem maior efetividade do que as terapias não farmacológicas no 

tratamento da insônia. Além disso, há falha médica na orientação sobre os efeitos 

adversos dos BZD, no acompanhamento longitudinal dos usuários desses 

medicamentos e na prescrição de BZD sem consulta formal (FIORELLI; ASSINI, 
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2016). O reconhecimento dos pacientes em abuso de BZD e a instituição de terapia 

de suspensão dos mesmos são imperiosos na prática clínica geral (SCHMITZ, 

2016). 

5.4 Estratégicas para redução do uso indiscriminado dos benzodiazepínicos  

A principal estratégia para reduzir a progressão para o uso indiscriminado é a 

redução da quantidade receitada e do tempo de uso (SCHMITZ, 2016). Os pacientes 

selecionados que abusam dos BZD ou que possuem fatores de risco expressivos 

para isso devem ser orientados sobre os prejuízos em longo prazo e encorajados à 

retirada gradual desses medicamentos, com auxílio médico (FIORELLI; ASSINI, 

2016).  

Sabe-se que os medicamentos de primeira linha para o tratamento dos transtornos 

de ansiedade são os antidepressivos, tendo os BZD uso limitado ao início da terapia, 

até o efeito ansiolítico final ser alcançado (RANG et al., 2012). A insônia, por outro 

lado, deve ser abordada inicialmente com práticas não farmacológicas, sendo os 

BZD utilizados em caso de falha terapêutica e, mesmo assim, por até quatro 

semanas (RANG et al., 2012).  

Destaque especial deve ser dado às Terapias Cognitivo-Comportamentais (TCC) no 

tratamento não farmacológico da insônia que, embora pouco difundidos no meio 

médico, foram comprovadamente eficazes na melhora da latência do sono e na 

duração do mesmo. Algumas metanálises, inclusive, demonstraram que esses 

efeitos chegaram a ser comparáveis aos medicamentos hipnóticos, beneficiando 

entre 70 a 80% dos indivíduos com insônia (HALES; YUDOFSKY; GABBARD, 

2012). 

Existem muitas TCC, sendo a higiene do sono a mais praticada no Brasil. Objetiva 

promover comportamentos que melhoram a qualidade do sono, como atividades 

físicas regulares e manutenção de um horário regular para deitar e levantar, e 

restringir aqueles que o prejudicam, como o consumo de cafeína, tabaco e etanol, 

evitar cochilos durante o dia, evitar o contato com o relógio e com eletrônicos 

enquanto na cama, evitar continuar deitado se não houver sono, entre outros 

(HALES; YUDOFSKY; GABBARD, 2012). 
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Assim, os clínicos devem começar a entender os BZD como drogas adjuvantes ao 

tratamento de transtornos de ansiedade ou de transtornos do sono (SCHMITZ, 

2016). No momento em que os estabelecem como terapias únicas nessas 

condições, elevam-se os riscos de dependência pelo fármaco e todas as 

consequências advindas disso. 

Neste sentido, Carvalho, Rodrigues e Golzio (2016, p.55) afirmam que a “o uso 

prolongado de benzodiazepínicos é uma situação de risco e condutas são 

necessárias para melhorar a qualidade de vida do paciente” e que a sua 

descontinuação continua sendo um desafio para os profissionais de saúde, 

principalmente para médicos da atenção primária. 

Alvim et al. (2017, p.472) destacam que “intervenções na prescrição, substituição, 

psicoterapias e farmacoterapias podem contribuir para a gestão da dependência aos 

benzodiazepínicos” e que a equipe de saúde deve esforçar-se para educar e apoiar 

os pacientes que fazem uso de benzodiazepínicos. Além disso, é importante que se 

estabeleça uma adequada interação entre profissionais e paciente, contribuindo 

assim para evitar prescrições inadequadas.  
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Uso indiscriminado de 

medicamentos psicoativos”, 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 (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 

2018). 

O número de pacientes em uso inadequado de medicamentos psicoativos, como os 

benzodiazepínicos, é bastante elevado na população adscrita à ESF Ipê. Com isso, 

os atendimentos com queixas de efeitos adversos se tornam mais frequente nos 

consultórios. 

6.1 Descrição do problema selecionado 

Dentre os vários problemas encontrados no ESF Ipê, destacaremos e priorizaremos 

o grande consumo de psicotrópicos. Estas substâncias afetam diretamente o humor 

e o comportamento, pois apresentam ação direta no Sistema Nervoso Central (SNC) 

com manifestações sistêmicas, dependência e interações medicamentosas. Os 

benzodiazepínicos, barbitúricos e os opioides são as classes de fármacos mais 

consumidos.  

Na população adscrita à ESF Ipê, cerca de 38 pacientes relatam uso diário de 

benzodiazepínicos sem indicação adequada. Entre eles, 35 relataram a insônia 

como motivação. É possível perceber ao longo das consultas que a vulnerabilidade 

social é bastante prevalente entre esses pacientes. 

6.2 Explicação do problema  

O abuso de substâncias psicoativas, como os benzodiazepínicos, sofre influência de 

fatores emocionais e físicos que afetam diretamente a saúde mental dos pacientes. 

Problemas financeiros, mentais, familiares ou laborais são fatores que predispõem 

os pacientes ao uso desses fármacos. Como são substâncias com grande potencial 

aditivo, muitos pacientes perpetuam um uso inicialmente temporário. A tolerância ao 

medicamento faz com que a dose se torne insuficiente para o efeito desejado, o que 

ocasiona aumento de dose por conta própria.  



26 

 

 

Os atendimentos psiquiátricos da Atenção Secundária são insuficientes para suprir 

essa demanda. Com isso, se torna necessária a intervenção da Equipe de Saúde da 

Família para a redução das medicações e de pacientes dependentes desses 

fármacos. 

6.3 Seleção dos “nós críticos”  

Para o problema escolhido, foram selecionados três “nós críticos” passíveis de 

intervenções no nível da ESF. São eles: 

 Falta de informação da população sobre os riscos do uso abusivo e 

desordenado de psicotrópicos;  

 Hábitos e estilos de vida inadequados; 

 Atendimento psicológico aos pacientes. 

6.4 Desenho das operações 

Estas operações “são conjuntos de ações que devem ser desenvolvidas durante a 

execução do plano”. Ao se definir essas ações, deve-se também pensar nos 

recursos a serem utilizados: econômicos, políticos, cognitivos e administrativos; 

definir os responsáveis pelas ações, as estratégias a ser utilizadas e o processo de 

acompanhamento (FARIA; CAMPOS; SANTOS, (2018, p.61).  

Para cada “nó crítico” foram elaboras operações especificas, conforme mostram os 

quadros 6, 7 e 8, a seguir.  
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Quadro 6 – Operações sobre o “nó crítico” 1 “Falta de Informação” relacionado ao 
problema “Abuso de medicamentos psicoativos”, na população sob responsabilidade 
da Equipe de Saúde da Família Ipê, do município Governador Valadares, estado de 
Minas Gerais. 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

Nó crítico 1 Falta de informação da população sobre os riscos do uso abusivo 

e desordenado de psicotrópicos 

Operação  Diminuir o número de pacientes com uso abusivo e desordenado 

de psicotrópicos. 

Projeto Educar mais 

Resultados 

esperados 

Aumentar o nível de informação da população sobre os riscos do 

uso abusivo e desordenado de psicotrópicos. Grupo de educação 

permanente em saúde sobre o tema. 

Produtos esperados Grupo quinzenal sobre uso de psicotrópicos. 

Acompanhamento domiciliar dos pacientes rebeldes. 

Recursos 

necessários 

Cognitivo: informações sobre psicotrópicos. 

Político: disponibilização de material para reuniões e local.  

Organizacional: estruturação de equipe para orientação. 

Recursos críticos Financeiro: disponibilização de verba para confecção de panfletos 

informativos. 

Controle dos 

recursos críticos 

Secretaria de Saúde e Prefeitura Municipal – Favoráveis. 

Ação estratégica Apresentar o projeto. 

Prazo Início da campanha em até 15 dias da produção do material 

didático; iniciar atividades e acompanhamento domiciliar em 15 

dias. 

Responsáveis pelo 

acompanhamento 

das ações 

Médica, Enfermeira e ACS. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Discussão da ação e seus resultados durante as reuniões 

semanais, assim como de estratégias para melhorar as falhas 

identificadas. 
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Quadro 7 - Operações sobre o “nó crítico” 2 “Hábitos e estilo de vida” relacionado ao 
problema “Abuso de medicamentos psicoativos”, na população sob responsabilidade 
da Equipe de Saúde da Família Ipê, do município Governador Valadares, estado de 
Minas. 

Fonte: Autoria própria, 2018. 
 

Nó crítico 1 Hábitos e estilos de vida inadequados 

Operação  Modificar hábitos e estilo de vida. 

Projeto Viva bem, durma bem. 

Resultados 

esperados 

Redução do sedentarismo, tabagismo e uso de drogas. Atividade 

física regular. Prática diária de Higiene do sono. 

Produtos 

esperados 

Projeto caminhada com apoio do Educador físico e Fisioterapeuta 

para incentivar atividade física. Oficinas de práticas de higiene do 

sono. 

Recursos 

necessários 

Cognitivo: profissionais para ministrarem as oficinas e atividades 

físicas. 

Político: articulação intersetorial.  

Financeiro: verba para confecção de manuais sobre higiene do 

sono.   

Recursos críticos Político: articulação intersetorial, adesão dos profissionais e dos 

pacientes. 

Organizacional: organização para o projeto mensal. 

Controle dos 

recursos críticos 

Secretaria de Saúde e Prefeitura Municipal - Favoráveis. 

Ação estratégica Apresentar o projeto para a Unidade Básica de Saúde. 

Prazo Iniciar as atividades e oficinas uma semana após o início dos 

grupos. 

Responsáveis pelo 

acompanhamento 

das ações 

Médica, Enfermeira e Educadora física. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Discussão da ação e seus resultados durante as reuniões semanais, 

assim como de estratégias para melhorar as falhas identificadas. 
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Quadro 8 - Operações sobre o nó crítico 3 “Atendimento psicológico aos pacientes” 
relacionado ao problema “Abuso de medicamentos psicoativos”, na população sob 
responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Ipê, do município Governador 
Valadares, estado de Minas Gerais. 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Nó crítico 1 Atendimento psicológico aos pacientes 

Operação  Melhorar o acompanhamento à saúde mental dos pacientes através 

do atendimento psicológico. 

Projeto Saúde mental em foco 

Resultados 

esperados 

Acompanhamento psicológico a pacientes selecionados, com espaço 

para atendimentos por demanda espontânea com profissional do 

NASF. 

Produtos 

esperados 

Agenda de atendimento à saúde mental. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: profissional psicólogo do NASF. 

Recursos críticos Estrutural: Disponibilidade do profissional 

Controle dos 

recursos críticos 

Estrutural: Indiferente. 

Ação estratégica Flexibilização da agenda. 

Prazo Início dos atendimentos uma semana após o grupo de saúde mental. 

Responsáveis 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

Psicóloga do NASF, Médica. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Discussão da ação e seus resultados durante as reuniões semanais, 

assim como de estratégias para melhorar as falhas identificadas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dada à importância da saúde mental da população e o impacto causado por 

desequilíbrios a curto e longo prazo, fica explícita a necessidade de intervenção da 

Equipe de Saúde da Família nos casos onde ocorre uso inadequado de 

medicamentos psicoativos.  

Da mesma forma com que é importante para a ESF Ipê, o plano pode ser útil para 

outras Equipes, posto que é uma situação bastante comum em nível local e 

nacional. A factibilidade da proposta de intervenção facilita sua execução em outras 

localidades, principalmente se ajustada para diferentes realidades. 

Com a execução do plano, espera-se que seja possível minorar as consequências 

desse abuso, com melhoria na qualidade de vida desses pacientes e suas famílias. 
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