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                                               RESUMO 
 
 

As doenças mentais possuem elevado impacto socioeconômico e individual. No 

Brasil os transtornos psíquicos se enquadram na definição de Doenças Crônicas não 

Transmissíveis (DCNT), entendido como doenças multifatoriais que se desenvolvem 

no decorrer da vida e são de longa duração. Os transtornos neuropsiquiátricos 

representam 19% das DCNT’s e em virtude deste panorama enxerga-se a 

necessidade de implementação de políticas públicas voltadas para a população 

acometida com tal enfermidade, além de promover capacitação e treinamentos às 

equipes de saúde que irão atender esse público. O objetivo desse trabalho é 

elaborar um plano de intervenção para melhorar o uso adequado de psicofármacos 

em pacientes portadores de doenças mentais no município de Augusto de 

Lima/Minas Gerais. Para a construção desse projeto foram analisados vários 

problemas identificados em um diagnóstico situacional do município durante uma 

reunião de equipe, sendo o uso de psicofármacos o que apresenta o maior grau de 

prioridade. Acreditamos que o trabalho desenvolvido pode ser o primeiro passo de 

um longo processo de qualificação da atenção à saúde mental em Augusto de Lima, 

tendo em vista que novas observações devem ser realizadas e, ao mesmo tempo, 

aprimorar a percepção e a sensibilização, pois elas permitem maior esclarecimento 

quanto aos pontos problemáticos do cuidado a esse paciente é o início de uma 

mudança necessária.  

Palavras-chave: Doença crônica não transmissível. Psicofármacos. Doença mental. 

 



 

  

                                            ABSTRACT 

Mental disorders have high individual socioeconomic impact. In Brazil 

psychic disorders fall under the definition of Chronic No communicable 

Diseases (CNDs), understood as multifactorial disorders that are 

developed in the course of life and have chronic duration. 

Neuropsychiatric disorders account for 19% of CDN and under this 

scenario is noticed the need of implementation of public policy 

focused to the affected population. In addition, is necessary to 

promote training to health teams that will see this public. The aim of 

this study is to elaborate an intervention plan to promote the 

appropriate use of psychotropic drugs in patients with mental 

disorders in Augusto de Lima / MG. For the development of this 

project was analyzed several issues identified in a situational 

diagnosis of the city during a team meeting. From this problem, the 

use of psychotropic drugs had the highest level of priority. We 

believe that the developed work may be the first step of a long 

process of qualification of mental health in Augusto de Lima. Further observations 

should be made and, at the same time, enhance perception and awareness 

as they allow clearness to the problematic points. It is the 

beginning of a necessary change 

 

Keywords: Chronic no communicable disease. Psychotropic. Mental desease. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Breves informações sobre o município de Augusto de Lima. 

Augusto de Lima é um município brasileiro do Estado de Minas Gerais localizado às 

margens da BR-135 - entre as regiões de Corinto e Buenópolis. O município teve 

dois nomes antes atuais: KM 41 e Francisco Sá. O nome atual foi dado em 

homenagem ao mineiro Antônio Augusto de Lima, que contribuiu de forma decisiva 

para a chegada de uma estrada de ferro na cidade.  O surgimento da ferrovia não 

apenas mudou o nome do lugar como expandiu as estruturas econômicas e, assim 

como em outras cidades mineiras, provocou um desequilíbrio crítico no 

comportamento das populações interioranas, como, por exemplo, a possibilidade de 

deslocamento de massas. 

O distrito criado com a denominação de Augusto Lima, pelo Decreto-Lei nº 148, de 

17-12-1938, criado em terras do distrito de Buenópolis, portanto subordinado a este 

município. Foi elevado à categoria de município com a denominação de Augusto 

Lima, pela Lei Estadual nº 2764, de 30-12-1962, desmembrado de Buenópolis e 

tornando-se sede com a denominação de Augusto de Lima, em 01/03/1963.  

O município abrange uma área correspondente à 1.254,832 km² e conta com uma 

população de 4960 habitantes e estimada em 5.023 habitantes no ano de 2017. A 

distribuição por gênero é equilibrada, contando com 2.525 homens e 2.435 

mulheres. (IBGE,2016).  

Em Augusto de Lima (2016), o PIB per capita é de R$ 11.409, porém essa medida 

não reflete de forma fidedigna a vida de todos os habitantes, principalmente em 

locais onde existe muita desigualdade social. O valor elevado do PIB é representado 

pela agropecuária. O valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos 

domicílios particulares permanentes na zona rural é de R$ 310,00 e na zona urbana 

e de R$ 378,75 (IBGE,2016).  
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1.2-O sistema municipal de saúde 

Em relação ao sistema de saúde do município, o programa de Saúde da Família foi 

implantado no ano de 2005. Atualmente, funciona uma Unidade Básica de saúde 

(UBS) com duas equipes que trabalham na Estratégia saúde da família o qual está 

dividido em zona urbana (Santa Luzia) e zona rural (São Gabriel), funcionando todos 

os dias de segunda a sexta e de 07h00min as 17h00min horas. Com uma cobertura 

do município de 100% da população. Cada equipe está subdividida em micro áreas 

e constam com dois médicos, duas enfermeiras, dois cirurgiões dentista e doze 

agentes comunitários de saúde (ACS) sendo divididos em seis para cada micro área. 

Além disso, funciona na UBS o Núcleo de apoio à Saúde da Família (NASF) com a 

participação de psicóloga, fonoaudióloga, nutricionista, fisioterapeuta, assistência 

social e a cada um mês um psiquiatra. 

A UBS conta ainda com cinco técnicas de enfermagem. As Equipes de saúde 

oferecem atendimento de consultas agendadas e demanda espontânea 

encaminhada pela enfermeira da equipe e atendimentos e visitas domiciliares. As 

atividades realizadas são: consulta médica, resultado de exames, pré-natal, 

puericultura, prevenção, ações educativas (hiperdia, grupo de gestantes), visitas 

domiciliares. As visitas domiciliares da zona urbana são realizadas pelos estagiários 

que agendam as visitas junto aos ACS. Os auxiliares de enfermagem não pertencem 

a nenhuma das equipes e são divididos para realizar as seguintes atividades: 

triagem; vacinação; curativo; coleta de sorologia; limpeza prepara e esterilização dos 

materiais.  

O atendimento a urgência e emergência são encaminhados para Curvelo, a 90 km 

de distância. Além disso, não existe ambulância equipada para atendimento de 

emergências na cidade, tendo que solicitar um carro de Curvelo, o que às vezes 

torna o processo bastante demorado, comprometendo a qualidade do atendimento. 

Também existem dificuldades para atendimento de especialidades principalmente 

neurologia e reumatologia e demora em a realização de exames complementares 

como a Ressonância Magnética e a eletroneuromiografia. 

 As consultas com especialistas e exames complementares que não são realizados 

no município são contratadas através do Programa de Patuacão Integrada em 

Saúde (PPI). O PPI é um processo de programação da atenção à saúde e alocação 

de recursos da assistência à saúde realizada pelos estados e municípios brasileiros. 
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Envolve a definição, a negociação e a formalização de pactos entre os gestores, 

com o objetivo de estabelecer os fluxos assistenciais das redes regionalizadas e 

hierarquizadas de serviços destinados à assistência a população. São contratados 

anualmente em Belo Horizonte 306 procedimentos diagnósticos, 473 procedimentos 

clínicos 16 procedimentos cirúrgicos e em Curvelo 1587 procedimentos diagnósticos, 

1794 procedimentos clínicos, 43 procedimentos cirúrgicos. Apesar dos serviços 

contratados existem dificuldades para marcar os atendimentos. 

O município de Augusto de Lima conta com uma única Instituição de Longa 

Permanência para Idosos (ILPI), onde estão alojados 22 idosos. Além disso, na 

cidade o maior mantenedor dos grupos sociais é o Centro de Referência Assistência 

Social (CRAS), nele funciona os grupos de mulheres, de idosos, de crianças, de 

adolescentes e de homens onde cada grupo se reúne semanalmente para executar 

atividades e também roda de conversas. Nessa instituição também são fornecidos 

cursos de capacitação que estão associados ao Pronatec, mas segundo alguns 

relatos os profissionais não são incorporados ao mercado de emprego.  

As doenças mentais possuem elevado impacto socioeconômico e o uso de 

psicofármacos tem aumentado na última década em todo o mundo e no Brasil, há 

poucos estudos investigando seu emprego pela população, principalmente, na 

Atenção Primária à Saúde (APS) (RODRIGUES; FACCHINI, LIMA, 2006).  

No Brasil os transtornos psíquicos se enquadram na definição de Doenças Crônicas 

não Transmissíveis (DCNT), entendido como doenças multifatoriais que se 

desenvolvem no decorrer da vida e são de longa duração. Na atualidade as DCNT’s 

são consideradas como um sério problema de saúde pública, e já são responsáveis 

por 63% das mortes no mundo, segundo estimativas da Organização Mundial de 

Saúde (SCHMIDT et al, 2011; BRASIL, 2014). Os transtornos neuropsiquiátricos 

representam 19% das DCNT’s e em virtude deste panorama enxerga-se a 

necessidade de implementação de políticas públicas voltadas para a população 

acometida com tal enfermidade, além de promover capacitação e treinamentos às 

equipes de saúde que irão atender esse público. 

Nesse contexto, o consumo de fármacos psicotrópicos vem crescendo e 

aumentando o risco de problemas relacionados ao uso destes (CAMPOS; FARIA; 

SANTOS, 2010). A promoção do uso racional de medicamentos nas instituições 

responsáveis por este atendimento, o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS e 



12 
 

  

Unidade Básica de Saúde - UBS, junto com uma adequada Assistência 

Farmacêutica são fundamentais para garantir e preservar a saúde da população. 

 

 

1.3-A Equipe de Saúde da Família São Gabriel 

 

O ESF São Gabriel que também se divide em seis micros áreas, atende 1657 

pessoas, 587 famílias. A equipe conta com um médico do Programa Mais Médico, 

uma enfermeira e seis ACS, radica na mesma Unidade Básica de Saúde 

Deocleciano Machado, e funcionam de 07h30min as 17h00min. Para tanto, é 

necessário o apoio dos agentes comunitários e uma recepcionista que se revezam 

durante a semana, segundo uma escala, em atividades relacionadas à assistência 

como recepção e arquivo, sempre e quando estão presentes na unidade o auxiliar 

de enfermagem e/ou o enfermeiro. 

A Equipe de São Gabriel (encargado da zona rural) está ocupada quase que 

exclusivamente com as atividades de atendimento à demanda espontânea (maior 

parte) e a alguns programas como saúde bucal, pré-natal, puericultura, “preventivo” 

de câncer de mama e ginecológico, atendimento individual a hipertensos e 

diabéticos e acompanhamento a crianças desnutridas. Em relação aos grupos de 

hipertensos e diabéticos se logro desenvolver uma comunicação estreita em cada 

comunidade incentivando ao controle de cifras de glicemia e pressão arterial, assim 

como promoção e educação sobre estas doenças. 

O PSF encontra-se dentro da UBS. A agenda da equipe varia entre atendimento as 

condições agudas (manifestações de curso corto, ou de causas externas, como os 

traumas) e condições crônicas (diabetes, doenças cardiovasculares, doenças 

respiratórias crônicas, etc. ao envolverem doenças infecciosas persistentes como 

hanseníase, tuberculose, HIV, etc.). Agenda-se consulta de acompanhamento das 

gestantes e atenção perinatal, as puérperas e aos recém-natos. Assim como 

puericultura, não se há logrado fazer hebicultura e senicultura. 

É possível agendar três vezes na semana, dez consultas na manhã e dez na tarde, 

deixando lugar para atendimento espontâneo, logrando-se uma média de consultas 

diárias entre 25 e 30 atendimentos. As visitas domiciliares são agendadas a 

pacientes que presentem deficiências físicas e estruturais contínuas (amputações, 
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cegueiras, deficiências motoras persistentes, etc.) em duas tardes, um dia na 

semana se faz trabalho de promoção grupo de HIPERDIA durante todo o dia com 

atendimento direto na zona rural, fazendo pesquisa ativa de níveis de glicemia e 

cifras de pressão arterial, que há servido para diagnosticar mobilidade oculta, com 

alto grado de satisfaço entre o povo.  

A equipe está encaminhada ao desenvolver uma ação de qualidade na Atenção 

Primaria de Saúde e para isso conta com apoio da secretaria de saúde que está 

imersa na melhoria da atenção ao povo e sua satisfação individual, e encontra-se 

trabalhando em fazer cada dia uma agenda de trabalho que permita abarcar as 

principais ações de saúdes preconizadas pelo Ministério de Saúde como direito de 

todos os seres humano e como objetivo fundamental, colocar perto de todos os 

serviços de saúde.  

As casas da zona rural apresentam estrutura mais precária, sem acabamento, com 

banheiro de fossa na área externa. A zona rural não tem acesso à água tratada pela 

COPASA, as famílias utilizam água coletada nos rios, minas e poços artesianos. Em 

algumas localidades existe escassez de água para consumo e para 

desenvolvimento de atividades agropecuárias.  

A coleta de lixo na zona rural ocorre três vezes por semana. O lixo é depositado em 

aterro sanitário próximo à cidade. O destino dos resíduos produzidos no posto de 

saúde é a separação e recolhimento por uma empresa especializada para incinerá-

lo.  

A cidade apresenta 18.7% de domicílios com esgotamento sanitário adequado 

(IBGE,2016). Existem apenas duas ruas com esgoto sanitário, as demais 

residências usam-se fossa seca. A cidade não apresenta sistema de tratamento do 

esgoto, sendo ele despejado em um riacho próximo. A água que serve a população 

provém de poços artesianos administrados pela COPASA. Na Zona Rural 

normalmente são administradas por associações comunitárias. Dados mais antigos, 

sobre as instalações do município. 
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1.4-Estimativas rápidas: problemas de saúde do território e da comunidade 

(primeiro passo)  

 Alta demanda de consultas espontâneas. 

 Uso abusivo e desassistido de psicofármacos. 

 Insuficiência de professionais disponíveis para a realização de ações voltadas 

para a promoção de saúde. 

 Falha na organização do processo de trabalho. 

 Déficit de ações voltadas para educação na saúde. 

 Pouca disponibilidade de transporte para a zona rural. 

 Pouca adequação dos postos na zona rural. Estrutura física da UBS 

insuficiente. 

  Estrutura física da UBS insuficiente.  

  Baixa adesão da população ás ações de promoção e prevenção de saúde. 

  Falta de direcionamento do lixo, coleta seletiva e rede de esgoto. 
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1.5-Priorizações dos problemas (segundo passo) 
 

Quadro 1 Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 
da comunidade adscrita à equipe de Saúde da Família São Gabriel, Unidade Básica 
de Saúde Deocleciano Machado, município de Augusto de Lima, estado de Minas 
Gerais. 

Problemas Importância* Urgência** 
Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Uso abusivo e desassistido 

de psicofármacos. 
Alta 7 Dentro 1 

Alta demanda de consultas 

espontâneas. 
Alta 5 Parcial 2 

Insuficiência de professionais 

disponíveis para a realização 

de ações voltadas para 

Educação em Saúde. 

Alta 4 Dentro 3 

Falha na organização do 

processo de trabalho. 
Média 3 Dentro 4 

Déficits de ações voltadas 

para Educação em Saúde. 
Média 3 Dentro 5 

Pouca disponibilidade de 

transporte para a zona rural. 
Média 3 Parcial 6 

Pouca adequação de dos 

postos na zona rural. 
Baixa 1 Parcial 7 

Estrutura física da UBS 

insuficiente. 
Média 1 Parcial 8 

Baixa adesão da população 

às ações de promoção e 

prevenção de saúde 

Baixa 1 Dentro 9 

Falta de direcionamento do 

lixo, coleta seletiva e rede de 

esgoto 

Média 2 Parcial 10 

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

O bem-estar mental é um dos componentes essenciais à saúde plena do ser 

humano. A Organização Mundial de Saúde define saúde como um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e 

enfermidades. 

Uma vez que, há entre 76% e 85% da população com algum transtorno mental grave 

que não recebe atenção adequada em países de baixa à moderada renda. Isso 

contribui para o agravamento dessa situação e há também a má qualidade da 

atenção dispensada aos poucos que têm acesso a esse tipo de cuidado. 

Contrapondo-se a todo esse cenário, existe o fato de que as medicações 

psicotrópicas são amplamente utilizadas em diferentes populações, fato muitas 

vezes agravado pela ausência de uma atenção plena e adequada aos portadores de 

transtornos mentais (GENTIL,2011). 

Essa realidade é também da cidade de Augusto de Lima, onde foi encontrado na 

população alvo, uso excessivo de psicofármacos, mesmo sem previa avaliação da 

equipe de saúde mental e sem controle dos efeitos que podem provocar no 

organismo. Com esse motivo decidiu-se junto à equipe pela elaboração desse 

projeto, que teve como finalidade reduzir e adequar o uso de psicofármacos em 

pacientes portadores de doenças mentais, melhorar o acompanhamento e os 

devidos cuidados dos usuários desses medicamentos no município Augusto de 

Lima. 
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3 OBJETIVOS 
 
 
Objetivo geral  

 Elaborar um projeto de intervenção visando o uso adequado de 

psicofármacos em pacientes portadores de doenças mentais no município de 

Augusto de Lima/Minas Gerais. 

 
Objetivos específicos 
 

 Identificar os pacientes usuários de psicofármacos no município de Augusto 

de Lima/Minas Gerais. 

 Avaliar os pacientes usuários de psicofármacos no município de Augusto de 

Lima/Minas Gerais. 

 Melhorar o acompanhamento e o tratamento dos pacientes portadores de 

doenças mentais no município de Augusto de Lima/Minas Gerais. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para a construção desse projeto foram analisados vários problemas identificados em 

um diagnóstico situacional do município durante as reuniões de equipe, sendo o uso 

de psicofármacos o que apresenta o maior grau de prioridade. Consideramos que o 

problema detectado merece uma rápida atuação por toda a equipe de saúde 

envolvendo NASF, prefeitura e a comunidade. Os problemas encontrados foram: 

processo de trabalho inadequado da equipe, acompanhamento, orientações aos 

pacientes, estilo de vida, uso inadequado das medicações, falta de informação dos 

pacientes e de profissionais especializados em doenças mentais. 

No desenvolvimento do trabalho o fato observado foi a renovação de receitas de 

controle especial desses pacientes sem um acompanhamento adequado, sem 

consulta agenda para a avaliação do médico da Equipe de Saúde da Família (ESF) 

(psiquiatra ou psicóloga). Para avaliar os pacientes contamos com a ajuda dos 

ACSs, para aplicar um questionário (APÊNDICE 1) a todos os pacientes que estão 

em uso de psicofármacos, através da visita domiciliar. O questionário que será 

aplicado utilizará as seguintes variáveis de identificação: Nome, sexo, idade, 

Medicações em uso (nome, posologia, início, especialidade do prescritor, 

diagnóstico relacionado), data da última consulta com o especialista (mês/ano). 

Ao final da coleta de dados os resultados serão anotados em uma tabela, para que 

possamos analisar e avaliar os pacientes que não são atendidos por um especialista 

(psiquiatra, psicólogo ou neurologista). E após essas análises e resultados 

esperamos que todos os pacientes estejam com consultas agendadas e que tenham 

um acompanhamento mensal com o especialista.  
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5 REVISAO DE LITERATURA 

 
5.1 Uso de psicofármacos 

 
De acordo com Cordiolli (2001), o uso de psicofármacos, desde os anos 50, 

revolucionou o tratamento dos pacientes com problemas mentais, no entanto, 

devemos lembrar que esses medicamentos não são isentos de efeitos adversos e, 

portanto, devem ser usados de forma criteriosa. A decisão de utilizar ou não um 

psicofármacos depende, antes de tudo, do diagnóstico que o paciente apresenta. 

Para muitos transtornos, os medicamentos são o tratamento preferencial, como na 

esquizofrenia, no transtorno bipolar, em depressões graves ou no controle de 

ataques de pânico. Em outros, como nas fobias específicas, transtornos de 

personalidade, problemas situacionais as psicoterapias podem ser a primeira opção. 

Em muitas situações o ideal talvez seja a combinação de ambos os métodos.  

No entanto, Silva (2009) cita que têm sido constatados enormes distorções nas 

prescrições dos diferentes psicotrópicos feitas pelas mais diferentes especialidades 

médicas, transformando esse tema em problema de saúde pública. A utilização 

indiscriminada das drogas psicotrópicas tem sérias implicações para a saúde dos 

usuários, além de muitas vezes desviar os já escassos recursos do orçamento 

familiar que poderiam ser destinados a outro fim (OMS, 1990). 

Segundo Kiraly et al, (2008), pacientes com doenças mentais graves têm um risco 

de mortalidade maior se associado as condições clínicas e também a causas não 

usuais como (suicídio, homicídio e acidente). As morbidades incluem desordens 

metabólicas, doenças cardiovasculares, doença pulmonar crônica, desordens 

gastrointestinais e obesidade. Outro fato relatado foi que a saúde primária não é 

exercida de forma eficiente em pacientes com doenças mentais, pois eles recebem 

menos recomendações e intervenções em saúde. Nesses casos, os médicos não 

deveriam basear o objetivo terapêutico apenas na presença ou não de um transtorno 

mental, mas sim no “status” mental do doente. 

As interações medicamentosas e os efeitos adversos das medicações contribuem 

para o surgimento dessas comorbidades clínicas.  Os médicos da saúde primária e 

os psiquiatras podem não estar atentos ao efeito adverso da medicação prescrita e 

isso pode aumentar o risco de interação farmacológica. Muitos medicamentos 

psiquiátricos causam efeitos adversos. (KIRALY, et al, 2008). 
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Os antipsicóticos de primeira geração causam efeito extrapiramidal, incluindo 

discinética tardia, enquanto os da segunda geração podem causar efeitos adversos 

no metabolismo, incluindo ganho de peso, intolerância à glicose, obesidade, 

diabetes e hiperlipidêmica. Ambas as classes de antipsicóticos estão associados 

com problemas cardiovasculares, principalmente, prolongamento do complexo QT 

do eletrocardiograma (KIRALY, et al, 2008). 

Já a obesidade está associada aos pacientes da saúde mental por diversos motivos 

como os efeitos dos medicamentos, a má nutrição, a dificuldade em planejamento 

alimentar, a dificuldade em controlar os impulsos e a ausência de realizar atividade 

física contribuem para o ganho de peso. Os antipsicóticos de segunda geração 

causam ganho de peso rápido nos primeiros meses de terapia e podem demorar um 

ano para que o peso corporal se estabilize (KIRALY, et al, 2008). 

Os antipsicóticos de segunda geração também estão associados ao aumento sérico 

de triglicérides e dos níveis de colesterol total. O uso desses medicamentos em 

pacientes com esquizofrenia e transtorno bipolar aumentam o risco de desenvolver 

diabetes tipo 2. Clozapina tem maior potencial de elevar os níveis de triglicérides e o 

álcool e outros agentes depressores do sistema nervoso central, anti-histamínicos 

podem potencializar o efeito da Olanzapina, Quetiapina, Risperidona e Ziprasidona e 

podem antagonizar os efeitos da Levo dopa e dos agonistas dopaminérgicos, 

diminuindo o efeito terapêutico dos agentes dopaminérgicos (KIRALY, et al, 2008). 

Diante dessa constatação, a Clozapina não deve ser utilizada com outros agentes 

que aumentam o risco de agranulocitose ou são supressores da medula óssea, 

incluindo carbamazepina, ticlopidina, Hidroxicloroquina e Propiltiouracil, Clozapina 

pode causar efeito aditivo quando administrado com outras drogas que tenham 

efeito anticolinérgico (KIRALY, et al, 2008). 

Todos os pacientes em tratamento com antipsicóticos de segunda geração devem 

ser indicados a realizar atividade física, e aqueles que têm sobrepeso ou obesidade 

devem receber aconselhamento nutricional. Sabe-se que pacientes com doença 

mental são mais propensos a serem sedentários quando comparados à população 

em geral. Sexo feminino e contato social limitado são fatores que contribuem para a 

inatividade física. Vale ressaltar que o médico ao prescrever esses medicamentos da 

segunda geração ao paciente, deve-se informar acerca dos riscos de efeitos 
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adversos no metabolismo e também sobre os sinais e sintomas da diabetes 

(KIRALY, et al, 2008).  

As recomendações para pacientes que desenvolvem hiperglicemia ou dislipidemias 

durante a terapia devem ter a medicação substituída por uma que não esteja 

associada ao ganho de peso e nem à diabetes. Os benefícios do uso contínuo dos 

medicamentos psiquiátricos devem ser balanceados com o risco cardiovascular e 

também com o manejo dos níveis de glicemia (KIRALY, et al, 2008). 

Esses e outros estudos apontam para uma relação entre hábitos de vida saudável e 

transtornos mentais. Os processos de saúde e adoecimento são influenciados por 

fatores biológicos, psicológicos e sociais. A obesidade, por exemplo é comumente 

associada aos transtornos mentais, como depressão e ansiedade. Esta associação é 

constatada em ambas as direções tais como transtornos mentais, como os 

alimentares, a depressão e a ansiedade favorecem o desenvolvimento da 

obesidade, assim como a obesidade aumenta a incidência dos transtornos mentais 

(VIEIRA; PORCU; ROCHA, 2007).  

Além disso, existem evidências de que a prática de exercícios físicos associada ao 

tratamento convencional para depressão apresenta uma melhora significativamente 

do quadro de portadores de distúrbios como a depressão e a ansiedade quando 

comparadas àqueles que não praticaram exercícios físicos. No entanto, os efeitos 

dos exercícios físicos sobre os sintomas depressivos desapareceram com a 

interrupção dos exercícios físicos na avaliação do seguimento de seis meses 

(VIEIRA; PORCU; ROCHA, 2007). 

Diante disso, nota-se a necessidade da atuação do médico da Saúde da Família no 

plano terapêutico desses pacientes. Além de alterações metabólicas reversíveis e 

controláveis, o paciente pode manifestar reações adversas que nem sempre são 

esclarecidas antes da prescrição. Outra justificativa para a atuação do profissional 

encontra-se no fato de que além de trazer efeitos colaterais, o uso inadequado pode 

causar iatrogênica no paciente, sendo elas: o uso prolongado de neurolépticos pode 

levar, em 40% dos indivíduos, à discinética tardia, caracterizada por movimentos 

anormais iniciados na região orofacial. O diazepam e o lorazepam podem causar 

xerostomia, "gosto amargo", edema da língua, língua saburrosa e inflamação 

gengival. As reações adversas relacionadas à carbamazepina incluem xerostomia, 

glossite e estomatite. A fluoxetina, que é um antidepressivo, apresenta relatos de 
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xerostomia, glossite, estomatite aftosa, edema e descoloração de língua. A fenitoína 

apresenta, como reação adversa, a hiperplasia gengival (ABREU; ACURCIO; 

RESENDE, 2000). 

Ainda sobre a iatrogênica pode citar que: a utilização de anestésicos locais em 

pacientes que utilizam benzodiazepínicos pode potencializar o efeito cardiopressor 

dos anestésicos. Merece cautela, também, o uso de vasoconstritores adrenérgicos 

(associados a anestésicos locais) em pacientes que utilizam antidepressivos 

tricíclicos, devido à potencialização dos efeitos adrenérgicos. O diazepam pode 

potencializar os efeitos tóxicos do anestésico local bupivacaína. A eritromicina, 

antimicrobiano utilizado na prática odontológica, pode aumentar o nível sérico e a 

ação farmacológica dos benzodiazepínicos (BZD), produzindo efeitos indesejáveis 

(ABREU; ACURCIO; RESENDE, 2000). 

 

5.2 Transtornos mentais  

 

Entre os tipos de transtornos mentais temos: Transtorno depressivo maior, 

transtorno de ansiedade, transtorno do sono e vigília. 

Os transtornos Depressivos incluem transtorno disruptivo da desregulação do 

humor, transtorno depressivo maior (incluindo episódio depressivo maior), transtorno 

depressivo persistente (distimia), transtorno disfórico pré-menstrual, transtorno 

depressivo induzido por substância/medicamento, transtorno depressivo devido a 

outra condição médica, outro transtorno depressivo especificado e transtorno 

depressivo não especificado. Diferem os "Transtornos Depressivos" dos 

"Transtornos Bipolares e Transtornos Relacionados". A característica comum desses 

transtornos é a presença de humor triste, vazio ou irritável, acompanhado de 

alterações somáticas e cognitivas que afetam significativamente a capacidade de 

funcionamento do indivíduo. O que difere entre eles são os aspectos de duração, 

momento ou etiologia presumida. (DSM-5, 2014) 

O transtorno depressivo maior representa a condição clássica desse grupo de 

transtornos. Ele é caracterizado por episódios distintos de pelo menos duas 

semanas de duração (embora a maioria dos episódios dure um tempo 

consideravelmente maior) envolvendo alterações nítidas no afeto, na cognição e em 

funções neurovegetativas, e remissões interepisódicas. O diagnóstico baseado em 
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um único episódio é possível, embora o transtorno seja recorrente na maioria dos 

casos. Atenção especial é dada à diferenciação da tristeza e do luto normais em 

relação a um episódio depressivo maior. O luto pode induzir grande sofrimento, mas 

não costuma provocar um episódio de transtorno depressivo maior. Quando ocorrem 

em conjunto, os sintomas depressivos e o prejuízo funcional tendem a ser mais 

graves, e o prognóstico é pior comparado com o luto que não é acompanhado de 

transtorno depressivo maior. A depressão relacionada ao luto tende a ocorrer em 

pessoas com outras vulnerabilidades a transtornos depressivos, e a recuperação 

pode ser facilitada pelo tratamento com antidepressivos. (DSM-5, 2014)  

OS transtornos de ansiedade incluem transtornos que compartilham características 

de medo e ansiedade excessivos e perturbações comportamentais relacionados. 

Medo é a resposta emocional a ameaça iminente real ou percebida, enquanto 

ansiedade é a antecipação de ameaça futura. Obviamente, esses dois estados se 

sobrepõem, mas também se diferenciam, com o medo sendo com mais frequência 

associado a períodos de excitabilidade autonômica aumentada, necessária para luta 

ou fuga, pensamentos de perigo imediato e comportamentos de fuga, e a ansiedade 

sendo mais frequentemente associada a tensão muscular e vigilância em 

preparação para perigo futuro e comportamentos de cautela ou esquiva. Às vezes, o 

nível de medo ou ansiedade é reduzido por comportamentos constantes de esquiva. 

Os ataques de pânico se destacam dentro dos transtornos de ansiedade como um 

tipo particular de resposta ao medo. Não estão limitados aos transtornos de 

ansiedade e também podem ser vistos em outros transtornos mentais. (DSM-5, 

2014) 

Os transtornos de ansiedade diferem entre si nos tipos de objetos ou situações que 

induzem medo, ansiedade ou comportamento de esquiva e na ideação cognitiva 

associada. Assim, embora os transtornos de ansiedade tendam a ser altamente 

comórbidos entre si, podem ser diferenciados pelo exame detalhado dos tipos de 

situações que são temidos ou evitados e pelo conteúdo dos pensamentos ou 

crenças associados. (DSM-5, 2014) 

Os transtornos do sono-vigília abrangem 10 transtornos ou grupos de transtornos: 

transtorno de insônia, transtorno de hipersonolência, narcolepsia, transtornos do 

sono relacionados à respiração, transtorno do sono-vigília do ritmo circadiano, 

transtornos de despertar do sono não REM (rapid eye movement - movimentos 
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rápidos dos olhos), transtorno do pesadelo, transtorno comportamental do sono 

REM, síndrome das pernas inquietas e transtorno do sono induzido por substância/ 

medicamento. Geralmente, os indivíduos com esses tipos de transtorno apresentam-

se com queixas de insatisfação envolvendo a qualidade, o tempo e a quantidade de 

sono. O sofrimento e o prejuízo resultantes durante o dia são características centrais 

compartilhadas por todos esses transtornos. (DSM-5, 2014)  

Com frequência, os transtornos do sono são acompanhados de depressão, 

ansiedade e alterações cognitivas, que deverão ser incluídos no planejamento e no 

gerenciamento do tratamento. Além disso, os distúrbios persistentes do sono (tanto 

insônia como sonolência excessiva) são fatores de risco estabelecidos para o 

desenvolvimento subsequente de doenças mentais e de transtornos causados pelo 

uso de substâncias. Eles podem também representar uma expressão prodrômica de 

um episódio de doença mental, possibilitando uma intervenção precoce para 

prevenir ou atenuar um episódio completo. (DSM-5, 2014) 

 

5.3 Medicamentos psicotrópicos  

 

De acordo com os dados coletados na “Farmácia de Minas” (Tabela 1) os 

medicamentos mais utilizados são os benzodiazepínicos como o diazepam, com um 

consumo mensal de 8.000 unidades e o clonazepam, com consumo de 7.000 

unidades por mês. Também se destaca o uso de antidepressivos como amitriptilina, 

com 6.000 unidades mensais, fluoxetina 4.000 unidades e sertralina com 3.000 

unidades por mês. 

Além disso, são consumidos mensalmente 3.000 unidades de fenobarbital, 4.350 

unidades de ácido valpróico e 4.780 unidades de haldol. O Diazepam, da classe dos 

benzodiazepínicos, é o medicamento mais utilizado em Augusto de Lima. Os 

benzodiazepínicos estão entre os fármacos mais prescritos e utilizados em todo o 

mundo. São utilizados como ansiolíticos, anticonvulsivantes, relaxantes musculares 

e hipnóticos.  
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Tabela 1: Consumo mensal de psicofármacos na cidade de Augusto de Lima. 
 

Medicamento: Consumo 

Médio Mensal 

Ácido Valpróico 250 mg (Depakene) 2500 

Ácido Valpróico 500 mg (Depakene) 1.150 

Ácido Valpróico, suspensão oral (Depakene)  150 

Alprazolam 1 mg (Frontal) 1.000 

Amitriptilina 25 mg (Tryptanol) 6.000 

Biperideno 2 mg (Akineton) 3.500 

Bromazepam 3 mg (Somalium / Lexotan) 1.000 

Carbamazepina 200 mg  3500 

Carbonato de Lítio 300 mg                         900 

Citalopram 20 mg comp. 800 

Clomipramina 25 mg (Anafranil) 3.000 

Clonazepam 0,5 mg (Rivotril) 1.000 

Clonazepam 2,0 mg (Rivotril) 7.000 

Clonazepam 2,5 mg/ml (Rivotril) 80 

Clorpromazina 25 mg (Amplictil) 400 

Clorpromazina 100 mg (Amplictil) 1.200 

Codeína 30 mg (Códex / Tylex / Paco)  1.600 

Diazepam 10 mg (Diempax / Valium) 8.000 

Fenitoína 100 mg (Hidantal) 2.000 

Fenobarbital 100 mg (Gardenal) 3.000 

Fenobarbital gotas (Gardenal) 90 

Fluoxetina 20 mg  4.000 

Haloperidol 1 mg (Haldol)  1.200 

Haloperidol 5 mg (Haldol) 3.500 
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Haloperidol 2mg/ml, solução oral, fr. 20 mL 80 

Imipramina 25 mg (Tofranil) 2.000 

Levo dopa 200 mg + Bensezarida 50 mg (Prolopa) 1800 

Levo dopa 250 mg + Carbidopa 25 mg (Parklen)  120 

Levomepromazina 25 mg (Neozine)  1.800 

Levomepromazina 100 mg comp. (Neozine) 900 

Lorazepam 2 mg (Lorax) 1.200 

Memantina 10 mg (Allois) 600 

Nortriptilina 25 mg (Pamelor) 1.200 

Nortriptilina 50 mg (Pamelor) 800 

Oxcarbazepina 600 mg comp. (Oleptal) 420 

Oxcarbamazepina a 6% (Oleptal)                        70 

Paroxetina 20 mg (Pondera)  2.500 

Periciazina a 4% (Neuleptil) 40 

Risperidona 1 mg (Riss)  800 

Risperidona 2 mg (Riss)  1.800 

Sertralina 50 mg (Serenata) 3.000 

Tioridazina 25 mg comp. (Melleril)  800 

Tioridazina 100 mg comp. (Melleril) 300 

Fonte: Tabela disponibilizada pela farmácia do posto, 2017. 

Dentre os medicamentos mais consumidos na cidade de Augusto de Lima podem 

ser citados os Benzodiazepínicos, os antidepressivos tricíclicos e os Inibidores da 

Receptação de Serotonina. Logo em seguida aparecem os Neurolépticos e o 

estabilizador de humor. Abaixo alguns desses medicamentos. 

 Benzodiazepínicos; 

 Antidepressivos Tricíclicos e Inibidores da Receptação de Serotonina; 

 Neurolépticos. 
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO  
 
 
6.1 Descrição do problema selecionado  
 
 
A realização do diagnóstico situação serviu como ferramenta para identificação dos 

problemas de saúde do município. Tendo em vista que é um processo que a partir 

de reflexões e dados analisados busca implementar intervenções, neste caso logrou-

se identificar o uso abusivo e desassistido de psicofármacos como um dos 

problemas prioritários da área de abrangência, situação com consequências 

contrarias aos princípios do Sistema Único de Saúde que impedem o 

desenvolvimento de uma qualidade de vida desejada e esperada por a população. 

6.2 Explicação do problema selecionado 

 

Vinte e cinco por cento das pessoas da área de Equipe de Saúde São Gabriel são 

usuárias de psicofármacos, levando ao aumento da dependência destes fármacos, 

eleva a resistência aos tratamentos alternativos e aumenta a demanda de consultas 

para psicologia e psiquiatria, por quanto aumenta a necessidade de elevar a dose de 

medicamento devido á tolerância ao mesmo. 

Existem multiplex causas para intentar explicar a gênesis do problema, mais as mais 

relevantes são o déficit de atividades lúdicas/lazer, o déficit de capacitação dos 

profissionais de saúde, também o déficit de ações de promoção da saúde e 

educação em saúde e a baixa participação da população em essas ações de 

promoção, baixo número de consultas especializadas disponíveis para 

referenciamento, assim como alto número de renovação de receitas desvinculado de 

consultas medicas 

 

6.3 Seleção dos nós críticos 
  
A intenção de intervenção do projeto é realizar a busca ativa de todos os usuários de 

psicofármacos no município de Augusto de Lima/Minas Gerais e proceder a 

avaliação dos mesmos, para assim melhorar o acompanhamento e o tratamento dos 

pacientes portadores de doenças mentais do município. É através da identificação e 
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acompanhamento continuado de estes pacientes que se alcançara a reorganização 

da atenção à saúde mental para um maior controle do cuidado disponibilizado dos 

usuários de psicofármacos, estimular a participação da população em ações e 

promoção da saúde, e se lograram marcar consultas regulares para a avaliação 

individual e renovação de receitas. 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 
 

As operações sobre cada um dos “nós críticos” relacionado ao uso abusivo e 

desassistido de psicofármacos”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família São Gabriel, no município Augusto de Lima, estado de Minas 

Gerais deverão são detalhados nos quadros 2 e 3.  

 

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

os pacientes com uso dos psicofármacos, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família São Gabriel, do município Augusto de Lima de Minas 

uso abusivo e desassistido de psicofármacos Gerais. 

 

Nó Crítico 1 Identificar os pacientes com uso dos psicofármacos. 

Operação Aplicação de questionário pelos ACSs. 

Resultados Desejados 
Ter um controle dos pacientes com transtornos 

mentais. 

Produtos Conhecer o diagnóstico e tratamento de cada paciente. 

Recursos Necessários Visitas realizadas pelos ACSs. 

Atores sociais / 

responsabilidade 

ACSs, profissionais do centro de saúde e pacientes 

que utiliza os psicofármacos. 

Responsáveis ACSs. 

Cronograma / Prazo 

O acompanhamento será feito por agendamento de 

consultas previamente programada, com médicos ou 

profissionais especializados. 

Gestão, 

acompanhamento e 

avaliação. 

O acompanhamento será feito por agendamento de 

consultas previamente programada, com médicos ou 

profissionais especializados.  

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
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Quadro 3: Operação sobre acompanhamento inadequado por parte da equipe e 
profissionais da saúde (psicólogo e psiquiatra) em pacientes com transtornos 
mentais e uso de medicamentos psicotrópicos do município de Augusto de Lima – 
Minas Gerais. 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

Nó Crítico 2 
Acompanhamento inadequado da equipe de 

saúde. 

Operação 

Capacitação para a equipe de saúde sobre 

transtornos mentais e medicamentos 

psicofármacos. 

Resultados Desejados 
Melhorar o conhecimento e atendimento da 

equipe de saúde. 

Produtos Educação permanente. 

Recursos Necessários 
ACSs, médicos clínicos e especialistas 

(psiquiatra e psicólogo). 

Atores sociais / 

responsabilidade 

Médicos clínicos e especialistas (psiquiatra e 

psicólogo). 

Responsáveis Psiquiatra e psicólogo. 

Cronograma / Prazo Três meses. 

Gestão, acompanhamento e 

avaliação 

O acompanhamento será feito por agendamento 

de consultas previamente programada, com 

médicos ou profissionais especializados. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A OMS é assertiva ao estabelecer que o tratamento efetivo de transtorno mentais 

devem incluir tanto abordagem psicossocial quanto a possibilidade de 

farmacoterapia acessível e adequada a demanda, para que os melhores resultados 

sejam obtidos. Assim como intervenções em saúde mental devem tanto promover 

modificações necessárias quanto qualificação das condições de vida dos indivíduos.  

Identificamos no município de Augusto de Lima uma situação que apesar de não ser 

exclusiva daquela realidade, lá se faz notório: o uso de medicamentos psicotrópicos 

se encontra amplamente dissociado do contexto terapêutico em que deveria estar 

inserido e a percepção dos usuários é errônea quanto ao seu proposto. 

Dentre os inúmeros fatores que contribuem para esse cenário, destacam-se os 

pontos: sobrecarga das equipes de saúde da família e dos profissionais da saúde 

mental; sistema de referenciamento de pacientes por vezes insuficientes; baixo 

controle sobre renovação de receitas; medidas terapêuticas; distorção da percepção 

(cultura e comunitária) do processo de adoecimento mental e sua terapêutica; 

comunicação inadequada entre profissionais e pacientes. 

Acreditamos que o trabalho desenvolvido pode ser o primeiro passo de um longo 

processo de qualificação da atenção à saúde mental em Augusto de Lima, novas 

observações devem ser realizadas e a percepção e sensibilização que permite maior 

esclarecimento quanto aos pontos problemáticos do cuidado a esse paciente é o 

início de uma mudança necessária.  

Por se tratar também de um processo cultural e econômico, o tempo de 

implementação e observação dos resultados pode ser a médio ou longo prazo. 

Neste sentido, devemos ter consciência desse fato, pois é essencial para impedir 

desvio durante a evolução da proposta.   
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APÊNDICE A 
 
 
 
APÊNDICE 1- QUESTIONÁRIO  

 

Nome:  

Sexo:                                                          Idade: 

 

Medicações em uso (nome, posologia, início, especialidade do prescritor, 

diagnóstico relacionado): 

 

 

Data da última consulta com o especialista (mês/ano): 

 


