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RESUMO 

 

 
O presente trabalho foi desenvolvido na cidade de Andradas, situada no estado de 
Minas Gerais. Na Estratégia Saúde da Família Horto II estão cadastrados 6225 
usuários. Nas reuniões da equipe multidisciplinar, observou-se que havia um número 
elevado de pacientes em uso abusivo e desacompanhado de benzodiazepínicos. Os 
Benzodiazepínicos estão entre os ansiolíticos consumidos em todo mundo, pois 
possuem efeitos ansiolíticos, hipnóticos, relaxante muscular e anticonvulsivantes. 
Todavia, a classe medicamentosa possui altas taxas de dependência, o que faz com 
que os usuários gradativamente utilizem doses cada vez mais altas para o mesmo 
efeito terapêutico. Além disso, podem causar riscos à saúde se não for prescrito e 
utilizado de forma correta. O objetivo deste trabalho foi elaborar um plano de 
intervenção que propicie redução do uso abusivo de benzodiazepínicos no território 
da ESF Horto II, no município de Andradas, Minas Gerais. A revisão de literatura 
realizada na Biblioteca Virtual em Saúde  e  na SciELO, com os descritores:  
benzodiazepínicos, saúde mental, educação em saúde e estratégia saúde da família 
além de Cadernos do Ministério da Saúde pode-se embasar o plano de intervenção 
que seguiu os  passos do Planejamento Estratégico Situacional (PES), e elaboradas 
as operações com intuito de capacitar a equipe, informar aos usuários e promover a 
integração e comunicação entre os setores responsáveis pela saúde mental. 
Sobretudo, a implementação das ações promoverá melhor qualidade de vida e 
melhora do cuidado ofertado aos usuários da ESF Horto II. 
 
Palavras- chave: Benzodiazepínicos. Saúde mental.  Estratégia Saúde da Família 
Educação em saúde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

 
The present study was developed in the city of Andradas, located in the state of 
Minas Gerais. 6.225 users are registered in the Estratégia Saúde da Família 
(Family’s Health Strategy) Horto II. In the meetings of the multidisciplinary team, it 
was noted that there was an elevated number of patients in an abusive and 
unattended use of benzodiazepines. The benzodiazepines are among the anxiolytics 
consumed around the world, because they have anxiolytic, hypnotic, muscular 
relaxing and anticonvulsant effects. However, the medicinal class owns high 
dependency rates, what makes the users gradually take higher doses for the same 
therapeutic effect. Furthermore, they may cause risks for health if they are not 
prescribed and used in a correct way. The objective of this study was to elaborate an 
intervention plan that provides a reduction in the abusive consumption of 
benzodiazepines in the territory of the ESF (FHS) Horto II, in the municipality of 
Andradas, Minas Gerais. The literature review made from the Virtual Library for 
Health and from Scielo, by the keywords: benzodiazepines, mental health, health 
education and family’s health strategy, and also registers from the health ministry got 
to support the intervention plan that followed the guided steps of the Situational 
Strategic Planning (SSP), elaborate the operations with a view to enabling the team, 
informing the users and fostering the integration and communication among the 
responsible sectors for mental health. Most importantly, the implementation of the 
actions will promote a better life quality and an improvement in the care offered to the 
users of the ESF (FHS) Horto II. 

 
 

Key words: Receptors, GABA-A. Mental Health. Family Health Strategy. Health 
Education 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

A cidade de Andradas recebeu este nome devido a homenagem que a cidade 

prestou a Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, Governador do Estado. 

Anos após, com a abolição da escravatura, Andradas recebeu os primeiros colonos 

italianos, a maioria dedicada à viticultura, ramo que mais tarde conferiu ao município 

a posição de bom produtor de vinho do país ( IBGE, 2017). 

 

Andradas é conhecida nacionalmente, portanto, como a terra do vinho, herança da 

cultura italiana que está no âmago de sua fundação. Viveu o auge da agricultura 

cafeeira no século XIX e primeira metade do século XX, e cujo fruto ainda é cultivado 

nas encostas dos morros que circundam a cidade (IBGE, 2017).  

 

Andradas é um município brasileiro do estado de Minas Gerais localizada na Serra 

da Mantiqueira com 40.747 habitantes, conforme estimativa do IBGE (2017) para o 

ano de 20181. 

 

No quadro 1 tem-se os dados demográficos do município, 2019 

 

Quadro 1 - População de Andradas, Minas Gerais, 2019 

Informações Demográficas Total 

População 2010 37.270 

Área Territorial (km2) 469,396 

Densidade demográfica (habitantes/ km2) 79,40 

Estimativa população 2018 40.747 

Fonte: IBGE, 2017. 

 

O atual território de Andradas localiza-se na porção Sul do Estado de Minas Gerais 

distante 498 km da capital do Estado e é limítrofe com vários municípios paulistas, 

                                            
1
 IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Panorama: Andradas, MG. 

2017. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/andradas/panorama>. Acesso em: 10 jun. 
2019. 
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tais como São João da Boa Vista e Espírito Santo do Pinhal (IBGE, 2017) de 

acordocom a Figura 1  

 

Figura 1 - Localização município de Andradas (em cor), Minas Gerais. 

         

Fonte: ATLAS, 2013. 

                 

As Figuras 2 e 3 mostram a pirâmide etária do município de Andradas segundo sexo 

e idade nos anos de 2000 e 2010, respectivamente. Através delas observa-se a 

queda do número de habitantes jovens e o aumento da população de adulto-jovem e 

idosos. Esse fenômeno é denominado transição demografia e traz consigo uma serie 

de implicações no que diz respeito ao planejamento de políticas públicas, tais como: 

educação, saúde, assistência social, segurança pública, entre outros. 
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Figura 2 - Pirâmide etária de Andradas, Minas Gerais, 2000.

 

Fonte: IBGE, 2017. 

 

Figura 3 - Pirâmide etária de Andradas, Minas Gerais, 2010.

 

Fonte: IBGE, 2017. 

 

Quanto ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), a figura 4 ilustra o 

desenvolvimento da cidade entre 1991 e 2010. A figura evidencia uma elevação no 



12 
 

  

IDHM do ano 1991 para o ano de 2010, segundo informações do Atlas de 

Desenvolvimento Humano no Brasil: 

 

Figura 4: Evolução do IDHM – Andradas – Minas Gerais 

 

Fonte: ATLAS, 2013. 

 

De 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,499, em 1991, para 
0,734, em 2010, enquanto o IDHM da Unidade Federativa (UF) passou de 
0,478 para 0,731. Isso implica em uma taxa de crescimento de 47,09% para 
o município e 52% para a UF; e em uma taxa de redução do hiato de 
desenvolvimento humano de 53,09% para o município e 53,85% para a UF. 
No município, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi 
Educação (com crescimento de 0,370), seguida por Longevidade e por 
Renda. Na UF, por sua vez, a dimensão cujo índice mais cresceu em 
termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,358), seguida por 
Longevidade e por Renda (ATLAS, 2013, s/p). 

 

 

No que diz respeito a renda da população, o quadro 2 ilustra o desenvolvimento da 

cidade entre 1991 e 2010. A figura evidencia uma elevação da renda per capita do 

ano 1991 para o ano de 2010, segundo informações do Atlas de Desenvolvimento 

Humano no Brasil: 

 

A renda per capita média de Andradas cresceu 57,73% nas últimas duas 
décadas, passando de R$ 478,27, em 1991, para R$ 720,43, em 2000, e 
para R$ 754,39, em 2010. Isso equivale a uma taxa média anual de 
crescimento nesse período de 2,43%. A taxa média anual de crescimento foi 
de 4,66%, entre 1991 e 2000, e 0,46%, entre 2000 e 2010. A proporção de 
pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 
140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 14,08%, em 1991, para 
8,54%, em 2000, e para 2,51%, em 2010. A evolução da desigualdade de 
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renda nesses dois períodos pode ser descrita através do Índice de Gini, que 
passou de 0,47, em 1991, para 0,56, em 2000, e para 0,44, em 2010 
(ATLAS, 2013, s/p). 

 

Quadro 2: Renda, Pobreza e Desigualdade - Município - Andradas - MG 

 1991 2000 2010 

Renda per capita 478,27 720,43 754,39 

% de extremamente pobres 3,65 1,82 0,45 

% de pobres 14,8 8,54 2,51 

Índice de Gini 0,47 0,56 0,44 

Fonte: ATLAS, 2013. 

 

As informações fornecidas pelo Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (2013) 

e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017) são de extrema 

importância, pois essas características do município têm impacto direto na saúde da 

população e devem ser consideradas no planejamento de intervenções no 

município. 

 

1.2 Aspectos da comunidade 

 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) Horto 2 localiza-se à Rua Argemiro Pereira 

de Oliveira, Horto Florestal, cuja área de abrangência são os Sete de Setembro, Vila 

Camargo, Vila Martineli, Vila São João, Vila Santa Rita, Jardim Murtele, Jardim Alfa, 

Jardim Ipê, Jardim Videiras. 

 

A região de abrangência da ESF é uma comunidade com 6225 usuários 

cadastrados, localizada na periferia de Andradas. 

 

Atualmente, a população ocupa-se, mormente, de atividades rurais e em pequenas 

empresas. Destaca-se o trabalho nos plantios de café, rosas e vinícolas. Há também 

grande número de pessoas que exercem atividades econômicas informais. Outro 

aspecto importante está relacionado ao grande número de moradores que são 

naturais de cidades nordestinas. Em sua maioria, vieram em busca de melhor 

qualidade de vida. Esse fenômeno causou desvalorização e barateamento da mão-

de-obra que, em sua maioria, não precisa de qualificação. 
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O Quadro 3 ilustra os aspectos demográficos do território. Destaca-se que a maior 

parte dos usuários possui entre 20 e 40 anos e compõe a população 

economicamente ativa. Esses dados também são observados na população 

Andradense, conforme mostra o Quadro 3. 

 

Quadro 3: Aspectos demográficos da comunidade 
 

Faixa etária/ano Masculino Feminino Total 

< 1 19 15 34 

1-4 197 181 378 

5-14 352 426 778 

15-19 229 263 492 

20-29 629 646 1275 

30-39 564 563 1127 

40-49 355 394 749 

50-59 299 317 616 

60-69 179 217 396 

70-79 111 128 239 

≥ 80 70 75 145 

TOTAL 3004 3221 6225 

 
Fonte:(ESUS, 2019) 

 
 

O quadro 4 expõe as características epidemiológicas da comunidade assistida pela 

ESF. Observa-se o grande número de hipertensos, diabéticos e portadores de outras 

doenças crônico-degenerativas. Outro dado relevante é o grande número de 

portadores de doenças cardiovasculares. Além disso, observa-se que mais de 10% 

da população é composta por tabagistas. 

 

Quadro 4: Aspectos epidemiológicos da comunidade 
 

Condição de Saúde Quantitativo (nº) 

Gestantes 94 

Hipertensos 686 

Diabéticos 271 

Pessoas com doenças respiratórias (asma, DPOC, 

enfisema, outras) 

107 
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Pessoas que tiveram AVC 45 

Pessoas que tiveram infarto 116 

Pessoas com doença cardíaca 144 

Pessoas com doença renal (insuficiência renal, outros) 51 

Pessoas com hanseníase 2 

Pessoas com tuberculose 2 

Pessoas com câncer 50 

Pessoas com sofrimento mental 71 

Acamados 13 

Fumantes 709 

Pessoas que fazem uso de álcool 268 

Usuários de drogas 42 

 
Fonte: (ESUS, 2019) 

 
 

1.3 O Sistema Municipal de Saúde 
 

 

Andradas possui uma disciplina regular de operacionalização dos instrumentos de 

planejamento. Há registros escritos do Plano Municipal de Saúde, Relatórios Anual 

de Gestão (RAG), Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA), 

Programação Anual de Saúde e nos últimos anos. Atualmente utilizamos a 

ferramenta SARGSUS (Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão) para a confecção 

do Relatórios Anual de Gestão (RAG) e Relatório Detalhado do Quadrimestre 

Anterior (RDQA). (ANDRADAS, 2018) 

 

O município de Andradas possui população para cálculo de PAB-Fixo (Faixa 2 - 

26,00 per capita) de 40.407 habitantes, corresponde a R$ 82.160,00 de repasse 

mensal. Apresenta cobertura2 de Atenção Básica de 56,96 %, considerando 

Estratégia Saúde da Família com cobertura de 36,00%, segundo Nota Técnica do 

Departamento de Atenção Básica (DAB). (ANDRADAS, 2018) 

 

O município de Andradas possui atualmente sete Unidades Básicas de Saúde, 

quatro Equipes de Estratégia da Saúde da Família (ESF), uma Unidade de Pronto 

                                            
2
 Parâmetro de cobertura utilizado na PNAB, IDSUS e COAP, que consideram população de 

3.000/hab./equipe, sendo que para equipes organizadas de outras formas, considera-se a carga 
horária médica na Atenção Básica de 60h/semanais para 3.000 hab. 
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Atendimento (UPA) localizada na Santa Casa de misericórdia de Andradas. Não 

conta com  equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), um Centro de 

Referência em Saúde do Trabalhador, oito  Farmácias Distritais, Academias da 

Cidade nos bairros Horto, Campestrinho, Poli Esportivo, um Centro de 

Especialidades Médicas (denominado de policlínica), um Centro de Referência em 

Saúde Mental, um Centro de Convivência, não possui Equipes de Saúde Mental. A 

policlínica é uma estrutura de complexidade compatível com o setor secundário. 

Nele se realiza a articulação da atenção primária com a atenção secundária e 

terciária. (CNES, 2018) 

 

O município de Andradas planeja implantar no mínimo um Núcleo de Apoio a Saúde 

da Família nos próximos 4 anos, segundo informações fornecidas pela secretaria de 

saúde (ANDRADAS, 2018). 

 

Acredita-se que a população exclusivamente usuária do Sistema Único de Saúde 

(SUS) no município de Andradas/MG seja aproximadamente de 70% (setenta por 

cento) e de Plano de Saúde Privado, seja de 30% (trinta por cento). A média 

complexidade ambulatorial é composta por ações e serviços que visam atender aos 

principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade da 

assistência na prática clínica demanda a disponibilidade de profissionais 

especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico e 

tratamento. (ANDRADAS, 2018) 

 

A unidade responsável pelo serviço hospitalar é a Santa Casa de Misericórdia de 

Andradas. Atualmente possui um total de 65 leitos; destes 50 leitos estão 

disponíveis para o SUS. As internações hospitalares de média complexidade são 

nas áreas de clínica médica (27 leitos), pediátrica (quatro leitos), cirúrgica (11 leitos) 

e obstétrica (oito leitos). 

 

A Seção de Agendamento Social e Transporte Sanitário é o setor responsável por 

planejar e controlar todos os exames, consultas, cirurgias entre outros de média e 

alta complexidade disponível (exceto) e não disponível no Município, respeitando os 

princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), com controle social. Responsável pelo 
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controle e agendamento de transporte de pacientes para tratamento fora do 

município. (ANDRADAS, 2018) 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Andradas mantém convênio ou contrato com 

vários serviços privados como complemento na oferta de produtos e serviços de 

saúde, são eles: Santa Casa de Misericórdia de Andradas; Serviço Radiodiagnóstico 

Andradense, Consórcio Intermunicipal de Saúde Micro Região Alto Rio Pardo 

(CISMARPA), DIMEN Medicina Nuclear Poços de Caldas LTDA, Giselli Marcussi 

CEAC ME, Hospital Maternidade e Pronto Socorro Santa Lúcia LTDA, IMAGO – 

Diagnóstico por Imagem LTDA, Laboratório Andradas LTDA EPP, Laboratório ECHO 

de Análises Clínicas SC LTDA e Pixel Diagnóstico por Imagem SS LTDA, Rodrigues 

& Aoki LTDA EPP, Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí – FUVS. 

(ANDRADAS, 2018) 

 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde do Horto 

 

A Unidade Básica de Saúde do Horto, que abriga a ESF Horto II, foi inaugurada há 

cerca de 10 anos e está situada de maneira estratégica no bairro. O imóvel que é 

propriedade da prefeitura de Andradas foi adaptado para ser uma Unidade de 

Saúde. Sua área pode ser considerada inadequada considerando a demanda e a 

população atendida (6.225 pessoas), embora o espaço físico seja muito bem 

aproveitado. 

 

A Unidade Básica de Saúde possui as seguintes repartições: uma recepção:  local 

destinado à recepção e direcionamento dos pacientes de acordo com a demanda. 

Nela, também, encontram-se os prontuários dos usuários; três consultórios 

destinados às consultas médicas, consultas de enfermagem, acolhimento e retirada 

de resultados de exames laboratoriais; uma farmácia: armazenamento e distribuição 

de medicamentos; uma sala de curativo: realização de curativos de feridas crônicas 

e agudas e retirada de pontos, no âmbito da atenção básica; uma sala de triagem: a 

sala é utilizada para realização da triagem e acolhimento; uma cozinha; quatro  

banheiros, sendo dois  banheiros para uso dos funcionários e dois para usuários; um 

Almoxarifado: armazenamento de materiais e suprimentos médicos e 
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administrativos; uma sala da administração; uma sala de vacinas: onde ocorrem 

armazenamento e administração de vacinas de rotina e campanhas de vacinação e 

consultório de odontologia que  é ativo. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Horto II, da Unidade Básica de Saúde do Horto 

 

A eSF Horto II é composta por: um Médico generalista, uma Enfermeira, duas 

Auxiliares de Enfermagem, cinco Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Todos os 

profissionais com carga horária de 40 horas semanais. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Horto II  

 

A maior parte da demanda de nosso serviço está relacionada às condições crônicas. 

Essas demandas são supridas através de consultas médicas, consultas com 

enfermagem, visitas domiciliares, pequenos grupos e campanhas. As atividades 

relacionadas à demanda espontânea compõem cerca de 30% da agenda. Elas 

abarcam os atendimentos às condições agudas, renovação de receitas de 

medicamentos de uso crônico. 

 

A principal dificuldade na organização do processo de trabalho se dá ao fato da 

equipe não possuir um diagnóstico situacional para a melhor gestão das atividades a 

serem desenvolvidas. Outra dificuldade é a rotatividade grande dos membros da 

equipe. Como grande parte são funcionários da prefeitura, com frequência são 

remanejados para outros setores, o que dificulta muito o processo de trabalho da 

equipe. 

 

Desde o início de 2019, juntamente com os membros de equipe, evidenciou-se a 

lacuna relacionada ao planejamento das atividades na equipe. Assim, a enfermeira 

da equipe propôs que se fizessem reuniões mensais para o planejamento e 

avaliação das atividades desenvolvidas. Além disso, essa reunião seria um espaço 

para educação permanente. 

 

1.7 O dia a dia da Equipe Horto II  
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Na ESF Horto II a agenda é composta por quatro pilares, principalmente, a saber: 

atendimento às condições agudas (demanda espontânea), atendimento às 

condições crônicas (consulta agendada), prevenção em saúde e promoção em 

saúde. 

 

Na segunda-feira ocorrem os atendimentos médicos, de enfermagem e as visitas 

domiciliares no período das 7h até às 17h horas. Na terça-feira ocorrem os 

atendimentos médicos, de enfermagem e as visitas domiciliares no período das 7h 

até às 17h, além disso, no período vespertino ocorre o grupo voltado às demandas 

dos tabagistas e outro grupo voltado às demandas dos hipertensos e diabéticos. Na 

quarta-feira, das 12h até às 13h, são atendidas pelos profissionais as demandas 

espontâneas, em seguida ocorrem as visitas domiciliares em companhia do 

profissional médico, após isso ocorrem os atendimentos médicos das 16h até às 20h 

na UAPS. Os atendimentos de enfermagem e as visitas domiciliares feitas pelos 

ACS ocorrem das 7h até às 17h. Na quinta-feira acontecem os atendimentos de 

enfermagem e as visitas domiciliares no período das 7h até às 17h, na terça-feira os 

atendimentos médicos, de enfermagem e as visitas domiciliares no período das 7h 

até às 17h. Na sexta-feira os atendimentos são voltados às gestantes e seu grupo 

familiar. Nesse dia acontecem as consultas de pré-natal, puerpério e pequenos 

grupos com gestantes. São atendidas também as condições agudas da comunidade 

adstrita. 

 

Grande parte da demanda de nosso serviço está relacionada às condições crônicas, 

essas demandas são supridas através de consultas médicas, consultas com 

enfermagem, visitas domiciliares, pequenos grupos, campanhas etc. 

 

As atividades relacionadas à demanda espontânea compõem cerca de 30% da 

agenda. Elas abarcam os atendimentos às condições agudas, renovação de receitas 

de medicamentos de uso crônico. 

 

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

passo)  

Problemas identificados por meio do diagnóstico situacional conforme Faria, 

Campos e Santos (2018): 
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 Desconhecimento sobre a importância de participação em práticas 

promocionais de saúde pelo usuário; 

 Grande número de pacientes portadores de doenças crônicas; 

 Uso abusivo de medicamentos; 

 Uso abusivo de benzodiazepínicos; 

 Dificuldades na comunicação na rede de atenção à saúde; 

 Risco de proliferação da dengue; 

 Baixa aderência dos usuários aos pequenos grupos (tabagismo, HIPERDIA, 

Tabagismo, Gestantes); 

 Poucas reuniões para planejamento e avaliação do trabalho; 

 Trabalho infantil; 

  Desemprego; 

  Baixa escolaridade; 

  Ausência de projetos de educação permanente; 

 Uso abusivo de álcool; 

 Tabagismo; 

 Uso abusivo de drogas ilícitas; 

 Falta de classificação de risco cardiovascular, dos pacientes portadores de 

hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus; 

 Baixo número de consultas de puericultura; 

 Acúmulo de lixo nos lotes; 

 Violência. 

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

(segundo passo) 

 
Na reunião da equipe foram destacados os seguintes problemas listados no quadro 

5.. 

 

 

  
Quadro 5: Equipe Horto II Priorização dos Problemas, 2019 

Principais 
problemas 

Importância* Urgência** Capacidade de 
enfrentamento*** 

Seleção 
**** 
  

Uso abusivo de 
benzodiazepínicos  

Alta 8 Parcial 1 
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Falta de classificação 
de risco 
cardiovascular 

Alta 7 Parcial 2 

Violência Alta 6 Parcial 3 

Tabagismo Alta 5 Parcial 4 

Risco de proliferação 
da dengue 
 
 

Média 4 Parcial 5 

  

 
A priorização dos problemas na comunidade foi estabelecida aplicando-se critérios 

de importância* (alta, média ou baixa), grau de urgência** (distribuição de 30 pontos 

entre os problemas) e capacidade de enfrentamento*** (total, parcial ou fora), 

impacto dele na promoção de saúde do território; estabelecendo-se a seleção****, ou 

priorização. 

 

Para este trabalho a equipe elegeu o problema “Uso abusivo de benzodiazepínicos”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 JUSTIFICATIVA 
 
 

A elevada eficácia terapêutica e os baixos riscos de intoxicação causados pelos 

Benzodiazepínicos (BDZ) propiciaram uma rápida aderência da classe médica a 

esses medicamentos. 
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Posto isto, clínicos gerais ou médicos de outras especialidades, e não somente 

psiquiatras, passaram a prescrever, muitas vezes sem a orientação adequada, essa 

classe medicamentosa, fato que favorece o início de diversos efeitos indesejáveis do 

uso crônico e equivocado. Além disso, no Brasil, a automedicação é uma ocorrência 

comum, que também pode causar danos à saúde, como agravamento de doenças 

pré-existentes ou interações medicamentosas perigosas (NAVES et al., 2010). 

 

Naves et al. (2010, p. 1752) ainda comentam que: 

No contexto de um sistema de saúde muitas vezes insatisfatório, não são 
percebidos os aspectos contextuais das enfermidades ou seus 
determinantes e os medicamentos assumem um papel central como 
ferramenta de resolução do problema. A função simbólica do medicamento 
pressupõe que a enfermidade seja reduzida a um fenômeno orgânico, que 
pode ser enfrentado por uma mercadoria vista como modo cientificamente 

válido de se obter um valor altamente desejado, a saúde. 

 

Como a Atenção Básica corresponde à porta de entrada do paciente ao sistema 

único de saúde, ela é diretamente afetada pelo elevado número de indivíduos em 

uso crônico de benzodiazepínicos, tanto pela falta de medidas de controle que 

facilitam o acesso a esses fármacos, quanto pelas despesas implicadas a esse 

processo. 

 

Assim, trabalhos como este são pertinentes, uma vez que as ações educativas 

propostas no plano de intervenção propiciam a compreensão dos conceitos e 

valores que embasam as atitudes dos usuários de BDZ e dos profissionais de saúde 

para que, futuramente, possamos formular políticas que garantam o uso racional 

destes medicamentos para preservar a saúde da população e diminuir os gastos 

públicos. 

 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 
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Propor um plano de intervenção que propicie redução do uso abusivo de 

benzodiazepínicos no território da ESF Horto II, no município de Andradas, Minas 

Gerais. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Promover atividades com intuito de informar a equipe e a comunidade sobre o uso 

adequado dos benzodiazepínicos, bem como suas principais indicações e efeitos 

colaterais.  

Incentivar práticas não medicamentosas que promovem prevenção e promoção de 

saúde mental. 

Realizar propostas para integração dos setores responsáveis pela saúde mental da 

comunidade e do município de Andradas, Minas Gerais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 METODOLOGIA 
 
 

Para construção do plano de intervenção, o método utilizado foi a estimativa rápida, 

instrumento que permite a coleta de informações contidas no prontuário, bem como 
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busca ativa no território (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). As informações 

coletadas se referiam a dosagem da medicação, indicação da prescrição, tempo de 

uso faz uso da medicação e periodicidade dos acompanhamentos médicos. 

Infelizmente, grande parte dessas informações os pacientes não conseguiam 

informar com precisão.  

 

O plano seguiu os passos do Planejamento Estratégico Situacional (PES)  segundo 

Faria,  Campos e Santos (2018).   

 

Para embasar o plano de intervenção foi realizada pesquisa bibliográfica sobre a 

temática proposta na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS),  na base de dados da 

Scientific Electronic Library Online (SciELO) com os descritores em ciência (DeCS) 

foi Antidepressivos, Saúde mental, Educação em saúde e Estratégia Saúde da 

Família. Também foram utilizadas outras fontes como os Cadernos do Ministério da 

Saúde.  

 

Em seguida, realizou-se uma leitura das publicações compiladas, com o objetivo de 

nortear o plano e permitir uma educação efetiva tanto dos profissionais quanto dos 

usuários em relação ao uso de BDZ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 REVISÃO DA LITERATURA 
 
 

O Ministério da Saúde discorre que um dos princípios da Atenção Básica é 

possibilitar o primeiro acesso das pessoas ao sistema de Saúde, incluindo também 
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as que necessitam de cuidados em saúde mental. E destaca que o fato de os 

profissionais conhecerem as pessoas da sua área adscrita há não só o 

conhecimento da vida os usuários, mas também, a criação de vínculos entre eles e 

equipe de saúde. Contudo, ainda é complexo atendimento de usuários em situação 

de sofrimento psíquico (BRASIL, 2013).  

 

E o Ministério da Saúde afirma; “Entendemos que as práticas em saúde mental na 

Atenção Básica podem e devem ser realizadas por todos os profissionais de Saúde” 

(BRASIL, 2013, p.22). 

 

Na comunidade ondo atuo como médico, a situação da prescrição de medicamentos 

para pessoas em situação (ou não) de sofrimento mental é similar ao que o 

Ministério da Saúde confirma: “Os benzodiazepínicos são os “campeões de 

audiência” [...] são motivo de revoltas e tabus no dia a dia das unidades, com 

usuários implorando por renovação de receitas e médicos contrariados em fazê-lo”.  

(BRASIL, 2013, p. 161) E os pedidos de benzodiazepínicos são muito altos.   

 

Estudo feito em uma Policlínica, durante dois meses, sobre o perfil dos usários aí 

tratados pela equipe de saúde mental, detectou que 65,72% dos atendimentos eram 

para mulheres, com idade entre 20 e 49 anos e tinha diagnóstico de ansiedade 

generalizada e tinham como único tratamento a prescrição de benzodiazepínicos e 

ansiolíticos. E que, 23,28% dos atendimentos mantinham a prescrição da mesma 

receita há vários anos (BRASIL, 2015) 

 

Os benzodiazepínicos agem sobre o sistema nervoso, inibindo a neurotransmissão 

ao potencializar a capacidade do transmissor ácido gama-aminobutírico (GABA). 

Estes possuem efeitos sedativos, hipnóticos, miorrelaxantes, amnésicos e 

ansiolíticos e, se tomados em doses altas, podem levar à hipnose e ao estupor. São 

prescritos não apenas para casos de ansiedade, insônia, mas também como 

relaxantes musculares e sintomas de abstinência do etanol (GOLAN et al., 2010) 

 

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo (2017, p.195) os 

benzodiazepínicos são: 

Medicamentos utilizados em transtornos ansiosos, como anticonvulsivantes, 
na síndrome de abstinência alcoólica, nos estados hiperadrenérgicos como 
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intoxicações por drogas de abuso, como relaxantes musculares e como 
agentes sedativos em procedimentos. 

 

Segundo Forsan (2010), os principais benzodiazepínicos utilizados no Brasil são: 

alprazolam, bromazepam, buspirona, clobazam, clonazepam, clordiazepóxido, 

cloxazolam, diazepam e lorazepam. 

 

A causa do aumento do consumo dos BZD é multifatorial. Para Bordim (2012), as 

principais causas seriam: aumento do diagnóstico de doenças mentais, 

disponibilidade de novos psicofármacos, novos protocolos terapêuticos, 

automedicação, propaganda medicamentosa e, muitas vezes, ao tratamento de 

qualquer sofrimento- entendido, erroneamente, como doença mental. 

 

Azevedo, Araujo e Ferreira (2016, p.89) falam que os benzodiazepínicos são  

[...] largamente utilizados, marcadamente no Ocidente, representaram um 
grande avanço no tratamento de diversas doenças, psiquiátricas ou não. 
Atualmente, seu consumo também pode ser interpretado como 
problemático, tendo em vista a frequência de mau uso ou o consumo 
indiscriminado. É importante que fique claro que as pessoas terão que 
passar por acontecimentos tanto positivos e desejáveis quanto indesejáveis, 
durante a vida, e as duas possibilidades resultarão em certa carga de 
estresse psicológico com consequências muito variáveis. 

 

Os resultados do estudo realizado por Azevedo, Araújo e Ferreira (2016), em 

capitais com densidade demográfica alta, mostraram que o aumento do consumo 

dos benzodiazepínicos é devido, em grande parte, à alta medicalização da 

sociedade moderna, que se reflete na formação dos profissionais médicos. 

 

Apesar da grande aceitação da classe terapêutica, os BDZ podem manifestar efeitos 

colaterais, tais como: Sonolência excessiva diurna, piora da coordenação motora 

fina, piora da memória (amnésia anterógrada), tontura, zumbidos, quedas e fraturas, 

reação paradoxal, incontinência urinária, incontinência fecal, entre outros. 

(NASTASY; RIBEIRO; MARQUES, 2008).  

 

Naloto et al. (2016) fizeram uma pesquisa no Ambulatório Municipal de Saúde 

Mental de Sorocaba/São Paulo, comparando prescrições de benzodiazepínicos em 

pessoas adultas e idosas com transtornos depressivos e ansiosos. Os resultados 

apontaram uso inapropriado destes, tanto pelos adultos quanto pelos idosos e que 



27 
 

  

apenas pequena parcela das prescrições era adequada quanto ao tempo de uso, e 

que vários pacientes faziam uso crônico do benzodiazepínico.  

 

Firmino et al. (2012) dizem que o uso inadequado dos benzodiazepínicos abrange 

diversos fatores o que o torna complexo. Recomendam que se façam protocolos 

clínicos com o intuito de orientar nas decisões médicas, nos programas de atenção 

farmacêutica, para que o usuário de BZD, seja esclarecido a respeito dos riscos a 

que está exposto quanto ao uso inadequado desses medicamentos. Recomendam, 

ainda, que os serviços de atendimento ao usuário sejam por equipes 

multiprofissionais de prevenção, criação de centros de convivência e médicos 

especialistas em saúde mental. 

 

Afinal, como adverte o Ministério da Saúde (BRASIL, 2015, p. 153), 

 

Os benzodiazepínicos, como o diazepam e o alprazolam, são utilizados para 
aliviar a ansiedade grave e crônica, bem como afrenia. Devido ao potencial 
de desenvolvimento de tolerância, dependência e adicção, o uso dos 
benzodiazepínicos deve ser intermitente. Em situações de cuidados agudos, 
como na preparação do paciente para procedimentos invasivos, o 
midazolam é frequentemente utilizado como ansiolítico/sedativo/amnésico 
de início rápido e ação curta. Os benzodiazepínicos são frequentemente 
adequados como sedativos para procedimentos desconfortáveis e de curta 
duração associados a dor aguda mínima, como endoscopia. Entretanto, 
quando associados a opióides, pode ocorrer uma potencialização sinérgica 
da sedação e da depressão respiratória. Quando administrados antes de 
anestesia geral, os benzodiazepínicos reduzem a necessidade de agentes 
hipnóticos. 

 

No enfrentamento da questão é de suma importância a organização do processo de 

trabalho. Para tanto, é necessária a capacitação da equipe para que essa seja 

capaz de respeitar as singularidades dos usuários. Nesse sentido, a abordagem 

através de uma equipe multidisciplinar merece destaque, uma vez que permite uma 

avaliação holística da pessoa e a proposição de ações educativas ao paciente e 

familiares.  

 

 

6 PLANO DE INTERVENÇÃO 
 
 
 
6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
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Para avaliação dos problemas de maior relevância no território da ESF, com intuito 

de planejar as intervenções a serem realizadas, aplicou-se o método de estimativa 

rápida. Assim, foram identificados problemas que mereciam maior atenção por parte 

da equipe, a saber: falta de classificação de risco cardiovascular de grande parte 

dos usuários, uso abusivo de benzodiazepínicos, violência e Risco de proliferação 

da dengue. 

 

Levando em consideração a urgência, a capacidade de enfrentamento, a 

importância e relevância, o problema que será abordado neste trabalho será o uso 

abusivo de benzodiazepínicos.  

 

No território onde está inserida a ESF Horto II, são tratados pacientes que possuem 

como diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, transtorno depressivo 

leve, transtorno depressivo grave, transtorno afetivo bipolar, insônia, entre outros. 

Esses pacientes em sua maioria, que fazem uso de benzodiazepínicos (BZD). Esses 

pacientes fazem acompanhamento com o clínico geral da equipe, com a psicóloga 

que atende na unidade e com o psiquiatra. No entanto, devido à grande demanda, o 

grande responsável pelo acompanhamento desses pacientes é o médico da ESF.  

 

A prescrição de BDZ deve ser bem avaliada e controlada pela classe médica, e 

pelos gestores das unidades de saúde, uma vez que se uso indiscriminado pode 

acarretar sérios agravos à saúde (XAVIER, 2010) 

 

Uma análise no prontuário dos pacientes que fazem uso dessa classe 

medicamentosa mostrou que os BDZ mais utilizados são: clordiazepóxido,Diazepam, 

clonazepam, bromazepam e lorazepam, entre outros.  

 

 

Quadro 6: Descritores do problema uso abusivo de benzodiazepínicos 

Descritores Valor Fontes 

População do território da equipe 6250  ESUS 

Usuários de benzodiazepínicos confirmados 29 Registro da equipe 

Usuários de benzodiazepínicos - sexo femino 30 Registro da equipe 
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Usuários de benzodiazepínicos - sexo masculino 12 Registro da equipe 

Usuários de benzodiazepínicos com 60 anos ou 
mais 

14 Registro da equipe 

Usuários de benzodiazepínicos com menos de 
60 anos 

28 Registro da equipe 

Usuários de benzodiazepínicos empregados 14 Registro da equipe 

Usuários de benzodiazepínicos aposentados 14 Registro da equipe 

Usuários de benzodiazepínicos desempregados 11 Registro da equipe 

Usuários de benzodiazepínicos há mais de um 
ano 

13 Registro da equipe 

Usuários de benzodiazepínicos portadores de 
doenças crônicas 

21 Registro da equipe 

 
 
6.2 Explicação do problema (quarto passo) 

 
Atualmente, problemas relacionados com a saúde mental fazem parte do cotidiano 

de atendimento na Atenção Básica. Destaca-se, contudo, que na grande maioria das 

vezes, as equipes de saúde não se sentem preparadas para atender tal demanda e 

perpetuam o cuidado centrado no médico especializado e na prescrição 

medicamentosa. “Por outro lado, a AB, por meio das equipes da ESF, tem plenas 

condições de desenvolver e ofertar cuidados integrais em SM para os indivíduos e 

famílias sob sua responsabilidade” (GRYSCHEK; PINTO, 2015, p. 3261). 

 

Outro hiato observado no cuidado com os pacientes portadores de saúde mental é a 

falta de práticas alternativas que promovem a saúde mental. Dentre elas podemos 

mencionar: aulas de pintura, escultura, artesanato, música, jardinagem e informática, 

psicoterapia de manutenção, psicanálise, terapia cognitiva, terapia comportamental 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

 

 Lacunas no conhecimento da ESF e da comunidade sobre uso de BZP: seus 

riscos, efeitos colaterais e alternativas; bem como outras medicações utilizadas 

no tratamento de doenças mentais. 

 Desconhecimento de práticas não medicamentosas para boa qualidade de 

saúde mental. 
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 Falta de integração entre os setores responsáveis pela atenção às pessoas com 

problemas de saúde mental. 

 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 
 
 

Nos quadros 7, 8 e 9 são apresentadas as operações/projetos. Produtos e 

resultados esperados bem como responsáveis, recursos e monitoramento das ações 

para cada nó crítico. 

 
 

Quadro 7 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Uso abusivo 

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

Família Horto II, do município Andradas, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 1 Lacunas no conhecimento da ESF Horto II e de sua comunidade sobre 

uso de benzodiazepínicos. 

Operação 

(operações)  

Promover atividades junto à equipe e à comunidade, com intuito de 

promover a conscientização dos riscos e efeitos colaterais dos 

benzodiazepínicos, além de sua indicação. 

Projeto   

Compartilhando o saber 

Resultados 

esperados 

Equipe capacitada, promovendo, indiretamente, melhor orientação da 

comunidade. Capacitação da comunidade.  Diminuição no uso de 

benzodiazepínicos.  

Produtos 

esperados 

 Reuniões de Educação permanente; Integração da equipe. 

Conscientização da comunidade. Mobilização da comunidade. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Sala de Reunião da equipe. Salão social na comunidade 

que permita abrigar a população confortavelmente. Projetor data show 

ou equipamento de TV. Computador para a apresentação de recursos 

de mídia. 

Cognitivo: Aulas sobre a temática BDZ e seus efeitos e riscos em 

power point; material impresso. Vídeo educativo. Dinâmica em grupo. 

Financeiro: Recurso para se adquirir o material necessário. 

Político: Participação da equipe e da comunidade (Adesão). 

Recursos críticos Estrutural:  Dificuldade em se encontrar um local para a realização de 

atividades junto à comunidade.  

Cognitivo: Projetor data show ou equipamento de TV. Computador. 
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Político:  Impacto do projeto na comunidade e Equipe, promovendo 

comoção em relação problema; 

Financeiro:  Recurso para se adquirir o material necessário 

Controle dos 

recursos críticos 

Coordenadora da Atenção primária no município de Andradas- MG 

Ações 

estratégicas 

Divulgação nas rádios sobre as atividades junto à comunidade 

Prazo 2 meses 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

Enfermeira, médico e coordenadora da Atenção primária no município 

de Andradas- MG 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Avaliações semanais, em grupos ou individualmente, questionando 

aos usuários se têm alguma dúvida relativa aos BDZ 

Quadro 8 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Uso abusivo 

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

Família Horto II, do município Andradas, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 2 Desconhecimento de práticas não medicamentosas para boa 

qualidade de saúde mental 

Operação 

(operações)  

Promover atividades junto à comunidade, com intuito de incentivar as 

práticas não medicamentosas para manutenção e promoção de saúde 

mental.  

Sensibilizar profissional de educação física para apoio logístico e 

presencial. 

Projeto   

Mova-se 

Resultados 

esperados 

Diminuição no uso de benzodiazepínicos. 

Usuários participando de práticas alternativas acompanhados por uma 

profissional da equipe. 

 

Produtos 

esperados 

  Palestras. 

Atividades físicas em grupo.  

Recursos Estrutural: Salão social na comunidade que permita abrigar a 
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necessários população confortavelmente. Projetor data show ou equipamento de 

TV. Computador para a apresentação de recursos de mídia. Academia 

ao ar livre.  

Cognitivo: Discussões sobre BDZ por meio de recursos como  power 

point; material impresso. Vídeo educativo. Dinâmica em grupo. Folheto 

educativo orientando práticas não-medicamentosas em saúde mental 

Financeiro: Recurso para se adquirir o material necessário. 

Político: Participação da equipe e da comunidade (Adesão). 

 

Recursos críticos  

Político:  Adesão às práticas não-medicamentosas que promovem 

saúde mental e com apoio do profissional de educação física. 

Financeiro:  Recurso para se adquirir o material necessário 

 

Controle dos 

recursos críticos 

Coordenadora da Atenção primária no município de Andradas- MG 

Ações 

estratégicas 

Caminhada da saúde; aulas com profissional de educação física 

Prazo 3 meses 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

Enfermeira,  

Médico  

e coordenadora da Atenção primária no município de Andradas- MG 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Avaliações semanais. 

 Verificação das aulas práticas e adesão dos usuários. 

Quadro 9 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Uso abusivo 

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

Família Horto II, do município Andradas, estado de Minas Gerais 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Nó crítico 3 Falta de integração entre os setores responsáveis pela atenção às 

pessoas com problemas de saúde mental 

Operação 

(operações)  

Promover atividades junto aos setores responsáveis pela saúde 

mental no município, com intuito de incentivar a integração e 

comunicação entre a rede de atenção  

Projeto   Integração 

Resultados 

esperados 

Promoção da saúde mental no município, mais especificamente, na 

comunidade. 

Produtos esperados  Reuniões acontecendo e participativa para traçar planos para 

promoção da saúde mental da comunidade 

Recursos 

necessários 

Cognitivo: Aula em power point; material impresso. Vídeo educativo. 

Realização de protocolos relacionados à saúde mental 

Financeiro: Recurso para se adquirir o material necessário. 

Político: Participação das autoridades competentes 

Recursos críticos Estrutural: Dificuldade em se encontrar um local para a realização 

de atividades junto à comunidade. Academia ao ar livre 

Cognitivo: Projetor data show ou equipamento de TV. Computador. 

Protocolo em saúde mental. 

Político:  Adesão das autoridades competentes  

Financeiro:  Recurso para se adquirir o material necessário 

Controle dos 

recursos críticos 

Coordenadora da Atenção primária no município de Andradas- MG 

Ações estratégicas Reunião com autoridades responsáveis pela saúde mental no 

município 

Prazo 3 meses 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

Enfermeira, médico e coordenadora da Atenção primária no 

município de Andradas- MG 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Reuniões semanais 
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A equipe 2 de Saúde da Família Horto, no município de Andradas, Minas Gerais 

reconhece que o uso abusivo de benzodiazepínicos é um dos principais problemas 

relacionados à saúde da comunidade que assiste.  

 

A literatura aponta que o uso abusivo de BDZ não é restrito à comunidade assistida 

pela ESF Horto 2, porém é um problema de escala mundial, que repercute para 

piora da qualidade de vida dos usuários.  

 

As causas para o uso abusivo da classe são multifatoriais: questões sociais, lacunas 

no conhecimento dos prescritores, aumento no número de diagnóstico de doenças 

mentais, automedicação, formação médica em sintonia com  o cenário atual, entre 

outros. 

 

Os usuários de BDZ devem ser atendidos por uma equipe multidisciplinar para que 

seja construído um cuidado compartilhado, no qual o usuário não seja mero 

espectador, mas parte atuante do processo.  

 

Espera-se, portanto, com a implementação das ações propostas para cada nó 

crítico, que a população da área adscrita e acolhida pela eSF Horto consiga diminuir 

o uso de BDZ, pratique atividades e obtenha melhor qualidade de vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFERÊNCIAS 
 



35 
 

  

ALVARENGA, G. Benzodiazepínicos (Rivotril, Diazepan, Lexotam, Frontal e outros) 
2012. Psiquiatria e neurociência. Disponível em: 
http://www.galenoalvarenga.com.br/medicamentos/benzodiazepinicos-rivotril-
diazepan-lexotam-frontal-e-outros. Acesso em 10 jun. 2019.  
 
ANDRADAS.  Prefeitura Municipal de Andradas. Secretaria Municipal de Saúde. 
2018, Plano Municipal de Saúde 2018-2021. Andradas: SMS, 2018 
 
 
ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL. Perfil: Andradas, MG. 
2013. Disponível em: http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/andradas_mg. Acesso 
em: 8 jun. 2019. 
 
AZEVEDO, Â.J. P. de; ARAUJO, A. A. de; FERREIRA, M.Â. F. Consumo de 
ansiolíticos benzodiazepínicos: uma correlação entre dados do SNGPC e 
indicadores sociodemográficos nas capitais brasileiras. Ciênc. saúde coletiva,  Rio 
de Janeiro ,  v. 21, n. 1, p. 83-90,  jan.  2016 
 
 
BORDIM, D,C. Consumo de psicofármacos por usuários da unidade de saúde 
do bairro São Pedro da área 30: revisão de prontuários. (Trabalho de Conclusão 
de Curso) Especialização em Saúde da Família-Modalidade a Distância. 
Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis 2012 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Ações Programáticas Estratégicas. Saúde Mental / Ministério da Saúde, Secretaria 
de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília 
: Ministério da Saúde, 2015. (Caderno HumanizaSUS ; v. 5) 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Saúde mental / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à 
Saúde, Departamento de Atenção Básica, Departamento de Ações Programáticas 
Estratégicas. – Brasília : Ministério da Saúde, 2013. (Cadernos de Atenção Básica, 
n. 34) 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde (PT/SAS 511/2015). Disponível em: 
http://cnes2.datasus.gov.br/Lista_Es_Municipio.asp?VEstado=31&VCodMunici
pio=310260&NomeEstado=MINAS%20GERAIS. Acesso em: 10 jun. 2019.  
 
 
ESUS. Relatório de cadastro individual. Brasília: Secretaria de Atenção Primária à 
Saúde, 2019. Disponível em: http://esus.saude.ms.gov.br/#/pec. Acesso em: 14 de 
maio. 2019 
 
FARIA, H. P.; CAMPOS, F. C. C.; SANTOS, M. A. Planejamento, avaliação 
 e programação das ações de saúde. Belo Horizonte: Nescon/UFMG, 2018. 
 
 

http://esus.saude.ms.gov.br/#/pec


36 
 

  

FIRMINO, K. F. et al . Utilização de benzodiazepínicos no Serviço Municipal de 
Saúde de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro 
,  v. 17, n. 1, p. 157-166,  jan.  2012  
FORSAN, M.A. O uso indiscriminado de benzodiazepínicos: uma análise crítica 
das práticas de prescrição, dispensação e uso prolongado. (Trabalho de Conclusão 
de Curso) Especialização em Atenção Básica em saúde da Família. Núcleo de 
Educação em Saúde Coletiva. Faculdade de Medicina - Universidade Federal de 
Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, 2010. 25p. 
 
GOLAN, D.E. et al (org). Princípios Fundamentais de Farmacologia de 
Farmacologia: A  Base Fisiopatológica da Farmacologia. 2 ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan,  2010, 914p 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA- IBGE Cidades. 
Panorama: Andradas, MG. 2017. Disponível em: 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/andradas/panorama. Acesso em: 10 jun. 2019. 
 
 
NASTASY, H.; RIBEIRO, M.; MARQUES A. C. P. R. Projeto Diretrizes - Associação 
Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina. Abuso e Dependência de 
benzodiazepínicos (2008), p. 3-5. Disponível em: http://www.projetodiretrizes. 
org.br/projeto_diretrizes/004.pdf. Acesso em 28 dez. 2015.  
 
NALOTO, D.C. C. et al . Prescrição de benzodiazepínicos para adultos e idosos de 
um ambulatório de saúde mental. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro ,  v. 21, n. 
4, p. 1267-1276,  abr.  2016  
 
NAVES, J.O.S. et al. Automedicação: uma abordagem qualitativa de suas 
motivações. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 15, supl. 1, p. 1751-1762, 
June  2010 
 
 
SÃO PAULO (Cidade). Secretaria Municipal da Saúde. Coordenadoria de Vigilância 
em Saúde. Divisão de Vigilância Epidemiológica. Núcleo de Prevenção e Controle 
das Intoxicações. Manual de Toxicologia Clínica: Orientações para assistência e 
vigilância das intoxicações agudas. São Paulo: Secretaria Municipal da Saúde, 2017. 
465 p 
 
XAVIER, I. R. O uso prolongado de benzodiazepínicos e suas complicações: 
uma revisão de literatura. 2010. (Trabalho de conclusão de Curso) Especialização 
em Atenção Básica em Saúde da Família. Núcleo de Educação em Saúde Coletiva. 
Faculdade de Medicina - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 
Minas Gerais, 2010. 
 
 
 

https://www.amazon.com.br/Princ%C3%ADpios-Farmacologia-Base-Fisiopatol%C3%B3gica-Farmacologia/dp/8527723654/ref=sr_1_1?adgrpid=61528804204&gclid=EAIaIQobChMIkYnouZ6s6AIVSgiRCh236wSQEAAYAiAAEgKC2_D_BwE&hvadid=326936454215&hvdev=c&hvlocphy=1001566&hvnetw=s&hvqmt=b&hvrand=13547816122515744025&hvtargid=kwd-315782832149&hydadcr=5628_10696896&keywords=farmacologia+golan&qid=1584816761&sr=8-1

