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"Parece improvável que a humanidade em geral seja 

algum dia capaz de dispensar os ‘Paraísos Artificiais', 

isto é, [ ...]  a busca  de autotranscendência  através  

das  drogas  ou  [...]  umas férias químicas de si  

mesmo [... ].  A maioria dos homens e mulheres levam 

vidas tão dolorosas  ou tão monótonas,  pobres  e  

limitadas,  que a  tentação  de  transcender a si 

mesmos,  ainda que por  alguns  momentos,  é e  

sempre  foi  um  dos  principais  apetites  da alma.”  

Aldous Huxley 



i 
  

  

RESUMO 

 

No Brasil, é alta a prevalência de uso de psicotrópicos e em sua maioria sem o 
devido acompanhamento clínico onde se observa na atenção básica a frequente 
renovação de receitas sem uma nova avaliação clínica. No município de Uberlândia, 
Minas Gerais, esta realidade se repete. O presente trabalho trata-se da elaboração 
de um projeto de intervenção com o objetivo de diminuir a alta prevalência do uso de 
psicotrópicos pela população da área de uma Unidade Básica de Saúde da Família 
no município de Uberlândia/MG.  O método utilizado foi o Planejamento Estratégico 
Situacional (PES) iniciando-se pelo Diagnóstico Situacional, que possibilitou a 
identificação dos problemas seguido da Revisão de Literatura, que permitiu 
descrever e explicar a gênese do problema, seguido da Elaboração do Plano de 
Intervenção. O plano de intervenção proposto contemplou ações de promoção à 
saúde e prevenção de agravos em seus diversos níveis de atuação, com destaque 
para a prevenção quaternária.  Foram propostas as operações: ”Mais Saúde”, “Mais 
Diversão e Arte”, “Mais Família”, “Saber Mais”, “Menos Remédio”, “Mais Rede” e 
“Mais Cuidado”. Com a implantação deste plano de ação a equipe da UBSF Dom 
Almir espera melhorar a abordagem dos pacientes com transtornos mentais, 
usuários ou não de psicotrópicos, conscientizando a população quanto ao uso 
destas medicações e de outras drogas. Com uma estratégia procurou-se não 
apenas focar no controle e diminuição do uso de psicotrópicos, mas sim desenvolver 
uma linha de cuidado mais abrangente, corresponsabilizando usuários e 
profissionais da saúde na gestão do cuidado e apresentando terapêuticas não 
medicamentosas que contribuem não apenas para o transtorno mental como 
também para a melhoria da qualidade de vida de uma forma geral. Merece destaque 
a iniciativa da proposição de introduzir a meditação (Atenção Plena) como potente 
ferramenta para o controle do estresse, desmistificando as barreiras para seu 
exercício e capacitando o indivíduo para a autonomia da sua prática. 

 

Palavras Chave: Atenção Primária em Saúde, Psicotrópicos, Atenção Plena. 
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ABSTRACT 

 

In Brazil, there is a high prevalence of psychotropic use and mostly without proper 
clinical follow-up which is observed in primary care frequent prescription refills 
without a new clinical evaluation. In the city of Uberlândia, Minas Gerais, this 
situation is repeated. This work it is the development of an intervention project with 
the aim of reducing the high prevalence of the use of psychotropic drugs by the 
population of the area of a Family Health Unit in Uberlândia/MG. The method used 
was the Situational Strategic Planning (PES) starting by Situational Diagnosis, which 
enabled the identification of problems followed by the Literature Review, which 
allowed us to describe and explain the genesis of the problem, followed by the 
Intervention Plan of Development. The proposed action plan included actions to 
promote health and disease prevention at its various levels of performance, 
highlighting the Quaternary prevention. operations were proposed: "More Health", 
"More Fun and Art", "More Family," "Learn More," "Less Medicine", "More Network" 
and "More Care." With the implementation of this action plan the team BFHU Dom 
Almir hopes to improve the management of patients with mental disorders, users or 
not psychotropics, educating the population about the use of these medications and 
other drugs. With a strategy sought to not only focus on the control and reduction of 
the use of psychotropic drugs, but to develop a more comprehensive care line, 
corresponsabilizando users and health professionals in care management and 
presenting non-drug therapies that not only contribute to the disorder mental and also 
to improve the general quality of life. Noteworthy is the initiative of proposing to 
introduce meditation (mindfulness) as a powerful tool for stress management, 
demystifying the barriers to exercise and empowering the individual to the autonomy 
of their practice. 
 

 

Keywords: Primary health care, Psychotropic, Mindfulness. 

 

 

 

  



i 
  

  

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ACS - Agente Comunitário de Saúde 

AMIHS  - Ambulatório de Moléstias Infectocontagiosas Hebert de Souza 

APS  - Atenção Primária em Saúde 

AVAD - Anos de Vida Perdidos por Morte Prematura e por Incapacidades 

BIREME  - Biblioteca Regional de Medicina 

BVS  - Biblioteca Virtual da Saúde 

CAPS  - Centro de Atenção Psico Social 

CAD  - Centro de Atenção ao Diabético 

CEREM - Centro de Reabilitação Municipal 

CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 

CMSU  - Conselho Municipal de Saúde de Uberlândia 

CNES  - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde  

CRAS  - Centro de Referência de Assistência Social  

CREAS  - Centro de Referência Especializada de Assistência Social  

DMAE  - Departamento Municipal de Água e Esgoto  

ESF  - Estratégia Saúde da Família 

HC-UFU  - Hospital de Clínicas-Universidade Federal de Uberlândia 

IBGE  - Instituto Instituto de Geografia e Estatística  

INCB  - Internacional Narcotics Control Board 

IDHM  - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal  

LILACS - Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

MBSR - Mindfulness-based Stress Reduction 

MS  - Ministério da Saúde 

NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

NOTIVISA - Sistema Nacional de Notificações para a Vigilância Sanitária 

OMS  - Organização Mundial da Saúde 

PES  - Planejamento Estratégico Situacional  

PNAB - Política Nacional de Atenção Básica 

PNPIC - Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

PMU - Prefeitura Municiápal de Uberlândia 

RAPS - Rede de Atenção Psicosocial  



i 
  

  

RAS - Redes de Atenção à Saúde 

RENACIAT  - Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica 

SCIELO  - Scientific Eletronic Library Online  

SIAB  - Sistema de Informação da Atenção Básica  

SISAB  - Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica 

SUS  - Sistema Único de Saúde  

UAI - Unidade de Atendimento Intetgrado  

UBS - Unidade Básica de Saúde  

UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família  

UFU - Universidade Federal de Uberlândia  

UPA - Unidade de Pronto Atendimento  

UTI - Unidade de Terapia Intensiva  

 

  



i 
  

  

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 - Bandeira de Uberlândia. .........................................................................................   14 

Figura 2 - Distribuição territorial dos distritos do município de Uberlândia-MG em 2015. .....  17 

Figura 3 - Distribuição territorial dos setores sanitários da sede do município de Uberlândia-

MG em 2015. ........................................................................................................... 

 

 18 

Figura 4 - Distribuição dos bairros da Zona Leste de Uberlândia-MG em 2015. ....................  28 

Figura 5 - Áreas de abrangência para atendimento em Atenção Básica no setor leste de 

Uberlândia/MG em 2015. ....................................................................................... 

 

 
 29 

Figura 6 - Áreas de abrangência para atendimento em Atenção Básica no setor leste de 

Uberlândia/MG em 2015. ....................................................................................... 

 

 29 

Figura 7 - Áreas de abrangência para atendimento em Atenção Básica no setor leste de 
Uberlândia/MG – UBSF Dom Almir – equipe Jardim Sucupira em 2015. .............. 

 

 30 

Figura 8 - Rede de Assistência à Saúde do Setor Leste de Uberlândia/MG em 2015. .......... 
 
 32 

 

 



1111 
 

 

LISTA DE QUADROS  
 
 

Quadro 1 - Descrição da agenda de atendimentos oferecidos na UBSF Dom Almir equipe 

Jardim Sucupira em Uberlândia/MG em 2015. .......................................................   36 

Quadro 2 - Principais eventos e agravos acompanhados pela equipe Jardim Sucupira na 

UBSF Dom Almir em Uberlândia/MG no ano de 2015. ........................................... 37 

Quadro 3 - Desenho das operações para os “nós críticos” do problema: “Alta prevalência do 

uso de psicotrópicos” na população adstrita da Unidade Básica de Saúde da 

Família Dom Almir equipe Jardim Sucupira em Uberlândia-MG em 2015. ............   60 

Quadro 4 - Recursos críticos para o desenvolvimento das operações definidas para o 

enfrentamento dos “nós críticos” do problema: “Alta prevalência do uso de 

psicotrópicos” na população adstrita da Unidade Básica de Saúde da Família 

Dom Almir equipe Jardim Sucupira em Uberlândia-MG em 2015. ......................... 

 

 66 

Quadro 5 - Propostas de ações para motivação dos atores e viabilização das operações 

para os “recursos críticos” do problema: “Alta prevalência do uso de 

psicotrópicos” na população adstrita da Unidade Básica de Saúde da Família 

Dom Almir equipe Jardim Sucupira em Uberlândia-MG em 2015.  ........................ 

 

 67 

Quadro 6 - Plano operativo para o enfrentamento do problema: “Alta prevalência do uso de 

psicotrópicos” na população adstrita da Unidade Básica de Saúde da Família 

Dom Almir equipe Jardim Sucupira em Uberlândia-MG em 2015. ......................... 70 

Quadro 7 - Gestão do plano das ações para o enfrentamento do problema: “Alta prevalência 

do uso de psicotrópicos” na população adstrita da Unidade Básica de Saúde da 

Família Dom Almir equipe Jardim Sucupira em Uberlândia-MG em 2015. ............  73 

 



1111 
 

 

LISTA DE TABELAS  
 

Tabela 1 - Extensão territorial rural e urbana, por km² em Uberlândia/MG - 2000 e 2010.......  18 

Tabela 2 - Distribuição das famílias segundo o Abastecimento de Água, Destino do Lixo, 

Saneamento, Tipo de Moradia, Tratamento de água e Energia Elétrica - 

Uberlândia/MG -2015. ...........................................................................................  20 

Tabela 3 - População e Taxa de crescimento populacional urbana e rural em 

Uberlândia/MG - 2000 e 2010. ................................................................................  22 

Tabela 4 - Densidade demográfica urbana e rural por km² em Uberlândia - 2000 e 2010......  22 

Tabela 5 - População da área de abrangência da UBSF Dom Almir-Equipe Jardim Sucupira 

em Uberlândia/MG no ano 2015. ............................................................................  36 

  



1111 
 

 

LISTA DE GRÁFICOS  
 

Gráfico 1 - População por sexo, segundo os grupos de idade em Uberlândia/MG - 2000 e 

2010. ..................................................................................................................... 23         

  



1111 
 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 14 

1.1. Identificação e histórico do município ............................................................... 14 

1.1.1. O município de Uberlândia ................................................................................ 14 

1.1.2. Histórico de criação de Uberlândia ................................................................... 15 

1.2. Descrição do município ..................................................................................... 17 

1.2.1. Aspectos Geográficos  ...................................................................................... 17 

1.2.2. AspectosSocioeconômicos ............................................................................... 19 

1.2.3. Aspectos Demográficos .................................................................................... 21 

1.3. Sistema local de saúde ..................................................................................... 23 

1.4. Unidade Básica de Saúde da Família ............................................................... 28 

2. JUSTIFICATIVA ..................................................................................................... 39 

3. OBJETIVOS ........................................................................................................... 42 

4. METODOLOGIA .................................................................................................... 43 

5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .................................................................................. 45 

6. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO .......................................................................... 54 

6.1. Identificação dos problemas .............................................................................. 54 

6.2. Priorização dos problemas ................................................................................ 55 

6.3. Descrição do problema selecionado ................................................................. 56 

6.4. Explicação do problema .................................................................................... 57 

6.5. Seleção dos “nós críticos” ................................................................................. 58 

6.6. Desenho das operações .................................................................................... 59 

6.7. Identificação dos recursos críticos .................................................................... 65 

6.8. Análise de viabilidade do plano ......................................................................... 67 

6.9. Elaboração do plano operativo ......................................................................... 69 

6.10. Gestão do plano ............................................................................................... 73 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................... 77 

REFERÊNCIAS .......................................................................................................... 78 

  



14 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os psicotrópicos são drogas amplamente utilizadas na atenção básica e desde 

seu surgimento seu uso tem aumentado consideravelmente. Apesar da necessidade 

de formulário azul e retenção da receita na tentativa de controlar abusos observa-se 

uma elevada prescrição destes medicamentos. 

O uso prolongado destas drogas pode levar ao desenvolvimento de tolerância 

e abstinência, além de dependência, sem contar os possíveis efeitos colaterais 

potencializados pelo o uso incorreto.    

Na área de atuação da Unidade Básica de Saúde (UBSF) Dom Almir no 

município de Uberlândia-MG a alta prevalência de uso de psicotrópicos é motivo de 

preocupação tanto para a equipe da unidade quanto para os gestores. Neste sentido 

necessário se faz intervir sobre este problema.  

Uma importante estratégia para se estruturar um plano de ação para uma 

efetiva mudança é conhecer o município e a área de atuação da unidade de saúde, 

reconhecendo a realidade e o contexto onde o problema se insere.    

 

1.1.    Identificação e histórico do município 

 

1.1.1. O município de Uberlândia 

 

Uberlândia é um município brasileiro do estado de 

Minas Gerais, região Sudeste do país. Está 

localizado no Triângulo Mineiro, e também pertence 

à Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba 

e à microrregião de mesmo nome. Seus  municípios 

limítrofes são Araguari (37,7 Km), Indianópolis (62,3 

Km), Monte Alegre de Minas (70,4 Km), Prata (84,5 Km), Tupaciguara (70,1Km), 

Uberaba (105 km) e Veríssimo (145 km). A distância até a capital Belo Horizonte é de 

640 km (BRASIL, 2015b; UBERLÂNDIA, 2013).   

O prefeito atual, nomeado em 2013 é Gilmar Machado, tendo como Secretario 

de Saúde Dario Rodrigues dos Passos e como Coordenadora da Atenção Básica 

Elisa Toffoli Rodrigues e Coordenador da Atenção a Saúde Bucal Cassio Alves. 

Figura 1 - Bandeira Uberlândia 
Fonte: BRASIL (2015 b) 
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1.1.2. Histórico de criação de Uberlândia 

A descrição histórica da criação do município de Uberlândia foi obtida do Banco 

de Dados Integrados (UBERLÂNDIA, 2015a) elaborada a partir de informações do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Prefeitura Municipal de 

Uberlândia(PMU).  

Em 1682, passara pelas Gerais, em direção a Goiás, o bandeirante Bartolomeu 

Bueno da Silva, “O Anhanguera”, cujo filho viria a organizar a primeira exploração da 

região no ano de 1722. Partindo de Piratininga, estado de São Paulo, a Bandeira de 

Anhanguera II, composta por 152 pessoas, atravessou o Triângulo Mineiro – 

conhecido como Sertão da Farinha Podre – rumo ao atual estado de Goiás 

(UBERLÂNDIA, 2015a).  

Em 1722, Anhanguera II, organizou uma nova expedição buscou o velho 

caminho percorrido por seu pai (Anhanguera I), e chegou ao Rio Grande, antigo 

Jeticaí. Ao atingir a margem oposta, alcançaram as terras da Farinha Podre, onde 

antes dominavam os índios Caiapós. Aproximadamente em 1807, divulgada a notícia 

de que os índios Caiapós haviam abandonado a região, em direção a Goiás e Mato 

Grosso, vários exploradores, à procura de outros filões auríferos, dirigiram-se para 

estas plagas, principalmente para o alto do Rio Abelhas (Rio Araguari), onde 

fundaram o Arraial do Desemboque. Quando o ciclo da mineração começou a cair e 

com a ascensão do ciclo econômico cafeeiro, a comunidade estabeleceu ligações 

mais estáveis com São Paulo, uma vez que seu grande potencial agrícola se afinava 

com a realidade paulista (UBERLÂNDIA, 2015a). 

Por volta de 1823, após a proclamação da independência do Brasil, 

começaram a chegar do sul de Minas, as famílias que deram início ao processo de 

produção econômica organizada: plantação de mandioca, cereais e criação de gado. 

Foram os Correjo, os Alves correjo e os Pereira provenientes de Campo Belo e 

Perdões. Tempos depois os Peixoto, Morais, Rodrigues e os Carvalho, também do sul 

de Minas, aliaram-se às famílias já existentes na região (UBERLÂNDIA, 2015a).  

Por volta de 1830, João Pereira da Rocha instalou-se na Sesmaria de São 

Francisco, que posteriormente foi adquirida por Felisberto Alves Carrejo, em conjunto 

com outras terras, formando uma grande gleba. As terras divididas entre os quatro 
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irmãos deram origem às fazendas Olhos D‟Água, Lage, Marimbondo e Tenda. Na 

fazenda Tenda formou-se um povoado que recebeu o nome de Arraial de Nossa 

Senhora do Carmo de São Sebastião da Barra de São Pedro (UBERLÂNDIA, 2015a).  

Em 1846, na “Fazenda do Salto”, localizada à direita do Rio Uberabinha, foi 

construída, no mês de Junho, a primeira capela dedicada a Nossa Senhora do Carmo 

e São Sebastião, sendo os responsáveis pela edificação Felisberto Alves Carrejo e 

Francisco Alves Pereira (UBERLÂNDIA, 2015a).  

Foi em 1858, segundo Jerônimo Arantes, que o Dr. Constantino José da Silva 

Braga assinou sentença reconhecendo o novo nome do Patrimônio de Nossa 

Senhora do Carmo e São Sebastião da Barra de São Pedro do Uberabinha. Mais 

tarde simplesmente São Pedro do Uberabinha, que aos poucos foi se Banco de 

Dados Integrados - Aspectos Demográficos transformando num centro comercial 

muito expressivo. Graças à influência dos líderes municipais foi elevada à categoria 

de Vila em 07 de Junho de 1888 (UBERLÂNDIA, 2015a).  

O Distrito de Paz foi criado, com a denominação de São Pedro de Uberabinha, 

na Paróquia e Município de Uberaba, pela Lei provincial nº 602, de 21 de maio de 

1852 e elevado à freguesia pela de n° 831, de 11 de junho de 1857 (UBERLÂNDIA, 

2015a).  

A Lei n.º 4.643, de 31 de agosto de 1888, criou o Município de Uberabinha, 

constituído pelas freguesias de São Pedro de Uberabinha (sede) e Santa Maria, está 

desmembrada do Termo de Monte Alegre e aquela do de Uberaba. A instalação 

verificou-se a 14 de março de 1891. Pelo disposto na Lei estadual nº 2, de 14 de 

setembro desse ano, o distrito de Uberabinha teve confirmada sua criação 

(UBERLÂNDIA, 2015a).  

A Lei estadual nº 23, de 24 de maio de 1892, concedeu categoria de cidade à 

sede do Município. Este se apresenta em 1911 (Divisão Administrativa) e no 

Recenseamento Geral de 1920 integrado pelos distritos de Uberabinha e Santa Maria. 

Por força da Lei estadual nº 843, de 7 de setembro de 1923, o Município passou a 

abranger o novo distrito de Martinópolis, criado com território desmembrado do 

distrito-sede (UBERLÂNDIA, 2015a).  



17 
 

 

Seis anos depois, em 1929, na conformidade do disposto em Lei estadual 

número 1.128, de 19 de outubro, o Município e o distrito passaram a denominar-se 

Uberlândia. Por força do Decreto-lei estadual n° 1.058, de 31 de dezembro de 1943, 

o Município passou a constituir-se de 5 distritos (Figura 2): Uberlândia, Cruzeiro dos 

Peixotos, Martinésia (ex-Martinópolis), Miraporanga (ex-Santa Maria) e Tapuirama, 

assim permanecendo até hoje (UBERLÂNDIA, 2015a).  

 
Figura 2 - Distribuição territorial dos distritos do 

município de Uberlândia/MG. 
Fonte: PMU–Diretoria de Pesquisa Integrada–SEPLAN, 2015. 

 

 

 

1.2. Descrição do município 

 

1.2.1. Aspectos Geográficos 

 

 Uberlândia, distrito sede, possui ainda mais 4 distritos (Figura 2): Cruzeiro dos 

Peixotos (24 Km da sede), Martinésia (32 Km da sede), Miraporanga (50 Km da sede) 

e Tapuirama (38 Km da sede) e subdivide-se em 5 setores sanitários (Figura 3): 

Norte, Sul, Oeste, Leste e Central (BRASIL, 2015b; UBERLÂNDIA, 2015a).  

Sua extensão territorial (Tabela 1) é de aproximadamente 4.115,82 Km², sendo 

que a área de maior extensão é a rural, com cerca de 3.896,82 Km², correspondendo 
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a 94,67% da extensão do município. A área urbana, por sua vez, possui cerca de 219 

Km², equivalente a 5,23% da área total do município (BRASIL, 2015a; 2015b). 

 
Figura 3 - Distribuição territorial dos setores sanitários da sede do 

município de Uberlândia/MG em 2015. 
Fonte: PMU – Diretoria de Pesquisa Integrada – SEPLAN, 2015. 

 

Tabela 1 - Extensão territorial rural e urbana, 
por km² em Uberlândia/MG - 2000 e 2010. 

Área Superficie Km2 

Urbana 219 
Rural 3.896,8 

Total 4.115,8 

Fonte: IBGE – 2000/2010. 

Possui relevos de planaltos e chapadas, com altitudes variando de 700 a 1.000 

metros. A vegetação predominante é de cerrado e suas variáveis como veredas, 

campos limpos, campos sujos ou cerradinhos, cerradões, mata de várzea, matas de 

galeria ou ciliares e matas mesofíticas. Os solos em sua maioria são pouco férteis, 

com áreas muito férteis. Os rios e córregos correm sobre o basalto, apresentando 

várias cachoeiras e corredeiras, onde os solos são férteis (BRASIL, 2015b; 

UBERLÂNDIA, 2015a). 

O município de Uberlândia é drenado pelas bacias hidrográficas dos Rios 

Araguari e Tijuco, o segundo maior afluente do Rio Paranaíba. A bacia do Rio 



19 
 

 

Araguari abrange a porção leste do município. Seu principal afluente, na área do 

município, é o Rio Uberabinha, que passa dentro da cidade de Uberlândia, 

constituindo-se em conjunto com seus afluentes, no manancial utilizado para o 

abastecimento de água para a população. Nasce ao norte do município de Uberaba e 

atravessa todo o município de Uberlândia, e deságua no Rio Araguari, a noroeste do 

município (BRASIL, 2015b; UBERLÂNDIA, 2015a). 

O clima de Uberlândia tem é meio quente e úmido (mesotérmico), com chuvas 

de verão, iniciando-se em outubro/novembro (estação úmida) e tornando-se mais 

raras a partir de março/abril (estação seca), verões quentes e invernos brandos. Não 

é normal a ocorrência de geadas em toda a região do Triângulo, no entanto, pode 

haver ocorrências esporádicas, especialmente nas áreas de várzeas durante a 

estação de inverno. A média térmica anual em 2012 ficou em torno de 23º C, sendo 

que em 1997 atingiu 37,4º C e 1,0º C em 1981 (BRASIL, 2015b; UBERLÂNDIA, 

2015a).  

  

 

1.2.2. Aspectos Socioeconômicos 

 

 O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Uberlândia passou 

de 0,702 em 2000 para 0,789 em 2010 foi de 0,789, ocupando a 3ª posição no 

ranking dos municípios mineiros, atrás apenas da capital Belo Horizonte (IDHM de 

0,810) e Nova Lima (IDMH de 0,813) (BRASIL, 2015b; UBERLÂNDIA, 2015a). 

 Com uma renda média mensal per capita de R$ 865,00, o município de 

Uberlândia está em 4º lugar do ranking estadual, sendo que a média uberlandense é 

35% superior à média estadual (R$ 641,00) e 30% maior que a média nacional (R$ 

668,00) (BRASIL, 2015a; 2015b; UBERLÂNDIA, 2013). 

 A quantidade de domicílios próprios em Uberlândia é de 122.314 imóveis, 

correspondendo a 62,6% de pessoas que são proprietárias dos seus imóveis 

(BRASIL, 2015a; 2015b). 

 A situação de habitações que possuem infraestrutura completa (água, luz e 

esgoto) está no patamar superior a 96% (BRASIL, 2015a). 
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 De acordo com dados do Departamento Municipal de Água e Esgoto – DMAE, 

em relação ao saneamento básico a área urbana de Uberlândia conta com 100% de 

água tratada e 99% de tratamento de esgoto no perímetro urbano, sendo que os 1% 

que ainda não têm acesso à rede de esgoto corresponde a 6.288 habitantes 

(UBERLÂNDIA, 2013). 

Considerando os domicílios, Uberlândia segundo dados do Censo de 2010 

(BRASIL, 2015a) possui 98,0% de cobertura de abastecimento de água canalizada 

em rede geral de distribuição foi de; 96,5% de saneamento por rede geral de esgoto, 

98,6% de coleta pública do lixo. Considerando as famílias, segundo os dados do 

Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) para o ano de 2015 (BRASIL, 

2015d), possui 98,0% de cobertura de abastecimento de água canalizada em rede 

geral de distribuição foi de; 95,7% de saneamento por rede geral de esgoto, 98,6% de 

coleta pública do lixo, 90,5% de casas de tijolos, 94,8% de água filtrada e 99,9% de 

energia elétrica (Tabela 2). 

Tabela 2 - Distribuição das famílias segundo o 
Abastecimento de Água, Destino do Lixo, 
Saneamento, Tipo de Moradia, Tratamento de água 
e Energia Elétrica - Uberlândia/MG – 2015. 

Abastecimento de Água No Famílias % 

Rede Pública 33029 98,0 

Poço/Nascente 18 0,1 

Outros 645 1,9 

Saneamento No Famílias % 

Rede Esgoto 32251 95,7 

Fossa 1422 4,2 

Céu Aberto 19 0,1 

Destino do Lixo No Famílias % 

Coleta pública 33639 98,6 

Queimado/Enterrado 38 1,3 

Céu Aberto 15 0,2 

Tipo de Moradia No Famílias % 

Tijolo 32663 90,5 

Taipa 14 0,5 

Outros 1015 9 

Tratamento da Água No Famílias % 

Filtrada 31947 94,8 

Fervida 39 0,1 

Clorada 60 0,2 

Sem Tratamento 1646 4,9 
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Energia Elétrica No Famílias % 

Com Energia Elétrica 33661 99,9 

Sem Energia Elétrica 31 0,1 

 Fonte: Ministério da Saúde – SIAB, 2015.  

O município é servido por 5 rodovias federais importantes para as regiões 

Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Essa condição permite que a cidade seja considerada 

ponto de passagem e de contato para os diversos centros comerciais e consumidores 

do país. São elas: 

 BR-050: Brasília (DF) /Uberlândia(MG)/São Paulo(SP) 

 BR-365: Montes Claros(MG)/Uberlândia(MG)/São Simão(GO) 

 BR-452: Rio Verde(GO)/Uberlândia(MG)/Araxá(MG) 

 BR-455: Uberlândia/Campo Florido/Planura, onde inicia a BR-364 

 BR-497: Uberlândia(MG)/Iturama(MG)/Paranaíba(MG)  

Além da malha rodoviária, o município conta com uma estrada de ferro 

administrada pela Ferrovia Centro-Atlântica, que corta o Triângulo Mineiro interligando 

o Estado de São Paulo ao Estado de Goiás, na direção norte-sul. (BRASIL, 2015b). 

 De acordo com o Censo 2010 do IBGE (BRASIL, 2015a), entre a população 

com mais de 15 anos de idade, Uberlândia tem aproximadamente 18.600 pessoas 

analfabetas. O índice de analfabetismo é de 5,04%, abaixo dos índices estadual 

(7,7%) e nacional (9,6%).  

 

 

 

1.2.3. Aspectos Demográficos 

A população de Uberlândia em 2010, segundo dados do IBGE (BRASIL, 

2015a; 2015b), correspondia a 604.013 habitantes com densidade populacional de 

146,7 hab./km2, sendo 587.267 habitantes na zona urbana (97,23%) e 16.745 na zona 

rural (2,77%).  

Comparando com a população de 2000 que foi de 488.982 habitantes, o 

crescimento populacional foi de 20,1% em 2010, ou seja, 98.285 habitantes na área 

urbana. Na área rural, a porcentagem de crescimento foi de 36,9% resultando num 
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aumento de 4.513 habitantes em 2010, conforme dados da Tabela 3 (BRASIL, 

2015a). 

Tabela 3 - População e Taxa de crescimento populacional 
urbana e rural em Uberlândia - 2000 e 2010. 

Área 2000 2010 % 

Urbana 488.982 587.267 20,1 

Rural 12.232 16.745 36,9 

Total 501.214 604.013 20,5 
Fonte: IBGE − 2000/2010. 

O município de Uberlândia é considerado polo regional de atração migratória 

apresentando nas últimas décadas um dos maiores índices de crescimento 

populacional do Estado de Minas Gerais. Além do registro da maior taxa de 

crescimento entre os municípios da região, Uberlândia deteve também o maior 

crescimento absoluto de população no período, registrando aumento de 

aproximadamente 102.799 mil habitantes em apenas 10 anos o que classifica a 

cidade como a segunda maior do estado em crescimento populacional, atrás apenas 

da capital Belo Horizonte (UBERLÂNDIA, 2013). 

A população de Uberlândia se concentra na área urbana, com uma densidade 

populacional de 2.706,2 habitantes por Km². De acordo com os dados da Tabela 2, 

houve um acréscimo de 473,4 pessoas por km² na área urbana e na área rural o 

acréscimo foi de 1,2 pessoas por Km² entre o período de 2000 a 2010 (BRASIL, 

2015,a; UBERLÂNDIA, 2013). 

Tabela 4 - Densidade demográfica urbana e 
rural por km² em Uberlândia - 2000 e 2010. 

Área 
Habitantes/Km2 

2000 2010 

Urbana 2.232,8 2.706,2 

Rural 3,1 4,3 

Total 121,7 146,7 
Fonte: IBGE – 2000/2010. 

Segundo o Plano Diretor da Saúde, uma consequência direta deste 

crescimento exagerado na área urbana foi a foi a rápida expansão da malha urbana 

da cidade principalmente em direção às regiões sul e oeste, aumentando 

consideravelmente nessas regiões a necessidade de ampliação e qualificação de 

serviços de saúde, entre outros (UBERLÂNDIA, 2013). 
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A estimativa populacional para 2015 foi de 662.362 habitantes, e segundo a 

Prefeitura Municipal de Uberlândia 646.131 na área urbana e 16.231 na área rural. 

(BRASIL, 2015a; 2015b; UBERLÂNDIA, 2013; 2015c).  

 A população feminina em 2010 foi de 309.099 (51,2%) enquanto que a 

masculina foi de 294.914 (48,8%) (BRASIL, 2015a). 

O Gráfico 1 mostra a evolução da pirâmide etária da população de Uberlândia 

por sexo, entre os anos censitários de 2000 e 2010, revelando uma mudança de 

padrão com diminuição das bases e alargamento dos ápices. 

 

  
Gráfico 1 - População por sexo, segundo os grupos de idade em Uberlândia/MG - 2000 
e 2010. 
Fonte: IBGE – Censo 2000 e 2010 

 

Em 2010 o número de menores de 15 anos foi de 125.589. O índice de 

envelhecimento de uma população representado pelo número de pessoas com idade 

de 60 ou mais em relação a cada 100 pessoas menores de 15 anos, para Uberlândia 

em 2010 foi de 49,1 % e a proporção de idosos na população foi de 10,2% 

(UBERLÂNDIA, 2013).  

 

 

1.3. Sistema Local de Saúde 

 

No município de Uberlândia as ações do Sistema Único de Saúde (SUS) são 

predominantemente realizadas pelos pontos de atenção da Rede Municipal de Saúde, 

tendo a Atenção Básica como ordenadora desta Rede onde o cidadão é atendido por 



24 
 

 

meio da divisão de áreas de abrangência com responsabilidade definida por unidade 

de saúde. 

As unidades estão regionalizadas em setores sanitários (Centro, Leste, Norte, 

Oeste e Sul) e possuem no total, 74 Equipes de Saúde da Família (ESF) distribuídas 

em 59 Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) entre rurais e urbanas. Com 

este número de ESF tem-se uma cobertura populacional assistida de 27%. O 

município possui também 9 Unidades  Básicas  de  Saúde  (UBSs)  convencionais,  

responsáveis  por ¼ do município. A outra metade do território de Uberlândia é 

coberta pelas 7  Unidades  de  Atendimento  Integrado  (UAIs) e 1 Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA Sul, antiga UAI São Jorge) (UBERLÂNDIA, 2013; 2015c). 

As UBSFs caracterizam-se por ser um modelo assistencial da Atenção Básica 

que se estrutura no trabalho de equipes multiprofissionais responsáveis por um 

território delimitado onde promovem ações de Saúde baseado no diagnóstico das 

necessidades de saúde da população local.  Com isso, o modelo da ESF favorece um 

relacionamento mais próximo com as famílias, buscando, assim, a aproximação das 

Unidades de Saúde com a população da sua área adstrita. Nas UBSFs, em sua 

maioria, são oferecidos os seguintes serviços de saúde: atendimento ambulatorial nas 

áreas de Medicina de Família e Comunidade, Pediatria, Ginecologia, Odontologia, 

Psicologia, Serviço Social e atendimento de enfermagem (UBERLÂNDIA, 2013; 

2015c).   

As UBS se organizam mesclando elementos da Saúde da Família com uma 

prática clínica tipicamente ambulatorial. Já as UAIs são unidades mistas, com 

Atendimento Ambulatorial na Atenção Básica e Pronto Atendimento funcionando 24 

horas por dia todos os dias da semana. Constituem uma Atenção Básica precarizada, 

desconsiderando a territorialização, o vínculo, o trabalho em equipe multiprofissional, 

o trabalho do Agente Comunitário de Saúde, fragmentando o cuidado médico (Clínica, 

GO e Pediatria), mesclando a atenção ambulatorial especializada com o modelo do 

Pronto Atendimento (UBERLÂNDIA, 2013; 2015c). 

O atendimento ambulatorial nas UAIS acontece das 7 h às 22 h, com a 

instalação do Horário do Trabalhador.  O atendimento de emergência de Odontologia, 

também funciona das 7 h às 22 h de segunda a sexta. Outra característica importante 

das UAIs é que elas oferecem consultas especializadas, como: pronto atendimento 
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em Clínica Médica, Pediatria, Traumatologia, atendimento ambulatorial de atenção 

primária de sua área de abrangência, assim como o atendimento de várias 

especialidades tais como, Ortopedia e Traumatologia, Psiquiatria, Urologia, 

Gastroenterologia, Otorrinolaringologia, Endocrinologia, Dermatologia, Cardiologia, 

Angiologia, Nefrologia, Neurologia, Fisioterapia, Farmácia, Odontologia, Nutrição, 

Fonoaudiologia e Serviço Social. Também são realizados exames de apoio 

diagnóstico de imagem e laboratório, dentre outros. Existem, ainda, os leitos para 

observação, sala de emergência e sala para pequenas intervenções cirúrgicas 

ambulatoriais (UBERLÂNDIA, 2013; 2015c). 

Além da equipe mínima, as UBSFs contam com 9 Núcleos de Apoio à Saúde 

da Família (NASF) que oferecem apoio matricial de psicólogos, nutricionistas, 

assistentes sociais, educador físico e tutoria de médicos ginecologistas-obstetras, 

psiquiatras, pediatras em grande parte das ESF, além da tutoria de geriatria/clínica 

médica no setor Norte. Há atendimento de acupuntura em duas unidades dos Setores 

Oeste e Leste, integrando as atividades de Práticas Integrativas e Complementares, 

que serão ampliadas, inicialmente em todo Setor Leste (UBERLÂNDIA, 2013; 2015c). 

A Rede de Atenção à Saúde do município conta também com Hospital e 

Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro e suas principais especialidades 

são: Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Clínica Obstétrica, Unidade de Terapia 

Intensiva - UTI (Adulto e Neonatal) e Cuidados Intermediários, sendo o acesso 

regulado pela Central de Regulação Municipal (UBERLÂNDIA, 2013; 2015c). 

O Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC/UFU), 

incluindo o Hospital do Câncer e Hospital Odontológico, também integra a Rede de 

Atenção no Município sendo hospital de referência macrorregional em serviços de alta 

densidade tecnológica, desenvolvendo ainda, ações de média densidade tecnológica 

e outras em atenção básica. Mantém atendimento de urgência/emergência 24 horas 

em pronto-socorro. O Hospital de Clínicas disponibiliza 100% de sua capacidade de 

leitos hospitalares, serviços ambulatoriais e de pronto socorro para o SUS  

(UBERLÂNDIA, 2013; 2015c). 

O município também conta com Ambulatórios Especializados: 5  Centros de 

Atenção Psicossocial –  CAPS (divididos em CAPS  adultos,  CAPS  Álcool e Drogas  
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e  CAPS  Infantil), Ambulatório de Moléstias Infectocontagiosas Herbert de Souza 

(AMIHS), Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), Centro de 

Reabilitação Municipal (CEREM), Centro de Atenção ao Diabético (CAD), Ambulatório 

de Oftalmologia, Ambulatório de Fonoaudiologia, Programa de Lesões Lábio Palatais 

(UBERLÂNDIA, 2013; 2015c). 

Completam a Rede de Atenção os hospitais privados contratados, onde são 

realizadas cirurgias cardíacas, cirurgia geral e em trauma-ortopedia, internações 

clínicas e UTI.  Atualmente são os seguintes serviços privados contratados no 

Município (UBERLÂNDIA, 2013; 2015c): 

 Hospitais: Hospital Santa Catarina, Hospital Santa Marta, Clinica Infantil Dom 

Bosco; 

 Clínicas de diálise: Instituto de Nefrologia, Instituto do Rim e Nefrologia do 

Triângulo; 

 Clínicas de exames de alta densidade tecnológica: Centro de Tratamento 

Cálculo Renal - CTCR, Centro de Medicina Nuclear – CEMEN; Clínicas 

Oftalmológicas: ISO OLHOS - Instituto de Saúde Ocular, Hospital de Olhos do 

Brasil Central - HOBC, Oftalmo Clínica; 

 Laboratórios de análise clínica e anatomia patológica: Laboratório Central, 

Laboratório de Patologia Clínica Eduardo Maurício, Laboratório de Anátomo 

Patologia Vichow, DIU e CHEKUP; 

 Laboratórios de Histoimunocompatibilidade (transplante renal e medula óssea): 

LITU e Biogenetics; 

 Clínicas de fisioterapia, saúde mental e outros: Consultórios Reunidos de 

Ortopedia, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, 

Associação de Assistência a Criança Deficiente – AACD, Clinica Jesus de 

Nazaré e Medcor. 

 

 

1.3.1. Conselho Municipal de Saúde 

 

O Conselho Municipal de Saúde de Uberlândia (CMSU) é instância máxima de 

deliberação do Sistema Único de Saúde no município, de caráter permanente e 
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deliberativo, tem como missão a deliberação, fiscalização, acompanhamento e 

monitoramento das políticas públicas de saúde (UBERLÂNDIA, 2013; 2015b).  

O CMSU é um órgão vinculado à Secretaria Municipal de Saúde composto por 

representantes de entidades e movimentos representativos de usuários, entidades 

representativas de trabalhadores da área da saúde, governo e prestadores de 

serviços de saúde, sendo o seu Presidente eleito entre os membros do Conselho. 

Além deste órgão há no Município a organização dos Conselhos Locais e Distritais de 

Saúde, com a competência de órgãos consultivos (UBERLÂNDIA, 2013; 2015b). 

É competência do Conselho Municipal de Saúde, dentre outras, aprovar o 

orçamento da saúde assim como, acompanhar a sua execução orçamentária. 

Também cabe ao pleno do CMSU a responsabilidade de aprovar a cada quatro anos 

o Plano Municipal de Saúde, o Plano Plurianual, o Relatório Anual de Gestão, a 

Programação Anual de Saúde, dentre outros documentos de planejamento, 

monitoramento e avaliação de serviços do SUS (UBERLÂNDIA, 2013; 2015b). 

No município de Uberlândia o CMSU realiza suas reuniões ordinárias na última 

quarta-feira de cada mês, ordinariamente e extraordinariamente quando convocado 

(UBERLÂNDIA, 2013; 2015b). 

 A rede que compõe o Conselho Municipal de Saúde é (UBERLÂNDIA, 2013; 

2015b):  

 Conselho Municipal Sobre Drogas – COMAD 

 Conselho de Saúde do Bairro Brasil 

 Conselho de Saúde do Bairro Morumbi 

 Conselho de Saúde do Bairro Custódio Pereira 

 Conselho Distrital Norte 

 Conselho Distrital Central 

 Conselho Distrital Oeste 

 Conselho Distrital Sul – Núcleo Pampulha 

 Conselho Distrital Sul – Núcleo São Jorge 

 Conselho dos Povos, dos Campos e as Florestas: Conselho Local Guarani; 

Conselho UBSF Morada Nova; Conselho Local Tenda do Moreno 
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1.4.   Unidade Básica de Saúde da Família Dom Almir 

 

A equipe da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) a qual faço parte 

atualmente está sediada no Bairro Sucupira, Avenida Logradouro Sirineu A. Azevedo 

no 98, na Zona Leste de Uberlândia (Figura 4), compondo parte do Complexo 

Integração (Figuras 5 e 6). Está cadastrada no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES) com o número 2152525 (BRASIL, 2015c).  

Inicialmente esta equipe atuava em uma área vinculada à UBSF Alvorada, 

sediada no Bairro Alvorada, na rua Edésio Fernandes de Morais  no 121, compondo a 

equipe do  Alvorada II, onde dividia o mesmo espaço físico. A partir de junho de 2015 

passamos para este novo local, a UBSF Dom Almir, no Residencial Integração, que 

possui duas equipes, Dom Almir e Jardim Sucupira. Minha equipe é a Jardim 

Sucupira.  

 
Figura 4 - Distribuição dos bairros da Zona Leste de 
Uberlândia/MG em 2015. 
Fonte: Will7 - Panoramico: Bairros da zona Leste de Uberlândia,  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24305623, 2015. 

 

 

Situada na Zona Leste de Uberlândia (Figuras 5 e 6), minha equipe junto com a 

equipe Dom Almir cobre 7,0% do total de 125.256 habitantes deste setor. Tem 

localização urbana e dista cerca de 10 Km do centro da cidade.  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24305623
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O horário de funcionamento da UBSF Dom Almir é de oito horas diárias, em dois 

períodos: das 07:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas. 

 

Figura 5 - Áreas de abrangência para atendimento em Atenção Básica no 
setor leste de Uberlândia/MG em 2015. 
Fonte: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zB7YOpmgz5dU.kSsiLVi7g3Dg, 2015. 

 

 

Figura 6 - Área de abrangência para atendimento em Atenção Básica 
localizada no setor Leste de Uberlândia/MG em 2015 

Fonte: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zB7YOpmgz5dU.kSsiLVi7g3Dg, 2015. 

 

A área de abrangência da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Dom 

Almir (Figura 7), equipe Jardim Sucupira, comtempla Jardim Prosperidade, Jardim 

UBSF Dom Almir 

UBSF Dom Almir 

UBSF Dom Almir 
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Sucupira e parte do bairro Dom Almir. Possui aproximadamente 1600 famílias 

cadastradas, com um total de 4600 habitantes (UBERLÂNDIA, 2015c). 

 
Figura 7- Área de abrangência em Atenção Básica localizada no setor Leste 
de Uberlândia/MG – UBSF Dom Almir – equipe Jardim Sucupira em 2015. 
Fonte: SEPLAN, 2015. 

 

A Equipe Sucupira da UBSF Dom Almir conta atualmente com 5 agentes 

comunitários (ACS), 1 enfermeiro e 1 médico especialista em atenção da saúde da 

família, 1 técnica de laboratório, com apoio de 1 psicólogo, 1 nutricionista, e 1 

fisioterapeuta,1 ginecologista, 1 pediatra e 1 psiquiatra pelo NASF. Não temos técnico 

de enfermagem específica para nossa equipe e atualmente recebemos apoio da 

técnica da equipe do Dom Almir.  

A área física da UBSF Dom Almir (equipes Dom Almir e Jardim Sucupira) é 

constituída de:  

 Uma recepção onde os pacientes esperam o atendimento Médico. 

 Banheiros para usuários e funcionários de cada sexo. 

 Sala de Pré Consulta. 

 Expurgo. 

 Consultório Médico. 

 Consultório Enfermeiro. 
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 Sala de Curativo. 

 Sala de Vacina. 

 Sala de Reunião. 

 Copa. 

 Deposito de Material de Limpeza. 

 

Possui os seguintes materiais:  

 4  Esfigmomanômetro. 

 5  Balanças Adultas. 

 2  Balança Infantil. 

 1  Glicômetro. 

 9  Macas. 

 6  Cama Ginecológica. 

 2  Focos. 

 2  Armários Vitrine. 

 2  Arquivos . 

 7  Escadas de dois graus. 

 2  Lanterna Clínica. 

 2  Detector Fetal . 

 2  Antropometria Adulto. 

 1  Antropometria Infantil. 

Segundo informação dada pelos ACS a maioria da população da área de 

atuação da UBSF Dom Almir equipe Sucupira é alfabetizada, predominando como 

nível de escolaridade o “ensino médio” e em relação à taxa de desemprego temos um 

grande percentual de pessoas aposentadas, e outros que vivem de seu próprio 

emprego.  

Nossa área de abrangência é uma área totalmente urbana, com saneamento 

básico na maioria das casas, com acesso a luz elétrica, água, telefone.  A área carece 

de serviço de banco e correio. Existe também uma área de assentamento onde não 

há saneamento básico. 

Na área existem quatro igrejas, sendo uma delas o local onde são oferecidos 

cursos e realizado atividades de fisioterapia em grupo; uma praça; uma escola Escola 



32 
 

 

Municipal Dr. Joel Cupertino Rodrigues e uma Escola Municipal de Educação Infantil 

do Bairro Dom Almir; bares e sorveterias. O presídio Jaci de Assis e o Centro Sócio 

Educacional de Uberlândia (CSEU) estão localizados nesta área. 

Na região encontra-se também o Centro Ação Social José Lelis, sendo a 

fabricação de tijolos pela população local o primeiro projeto implantado na área e o 

Centro foi construido os próprios tijolos fabricados pela população. Oferece diversos 

cursos para a população local, diversas atividades sociais para crianças e 

adolescentes, além de trabalho para alguns moradores locais.  

O Clube CESAG, é constituído por um grande espaço de lazer com piscina, 

quadras e parque infantil. Nesse Clube também ocorre Projetos Culturais que se 

transformam em uma referência cultural para a população de toda a região leste da 

cidade.   

Toda a área de saúde do Setor Leste (Figura 8) é gerenciada pela Fundasus. A 

Rede de Assistência à Saúde do Setor Leste na área urbana conta com 13 equipes 

em 10 UBSF e 2 equipes em 1 UBS (Custódio Pereira) e 2 UAIs (Tibery e Morumbi) e 

na área rural possui 3 equipes (Tenda do Moreno, Morumbi V e Morumbi II) na 

Atenção Básica. A Média complexidade o CAPS Leste, CAPS AD, CAPS Sul, 

CEREST, HC-UFU, VISA.  

 
Figura 8 - Rede de Assistência à Saúde do 
Setor Leste de Uberlândia/MG em 2016. 
Fonte:http://saudeuberlandia.blogspot.com.br/2007/06/setor-
leste.html, 2015. 
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 As equipes da UBSF Dom Almir têm como apoio para o atendimento às 

urgências e emergências em geral (Pronto Socorro) e atendimento de especialidades 

a UAI Morumbi.  

Para o atendimento de pacientes acamados portadores de ostomias ou que 

necessitem de curativos mais complexos o Programa Melhor em Casa, realiza uma 

avaliação inicial desses usuários e compartilha com a equipe um plano de seguimento 

(com a Equipe de Referência ou pelo próprio Programa).  

Os medicamentos são dispensados por uma farmácia existente na própria UBSF 

e pela farmácia de referência regional da UAI Morumbi.  

Os exames laboratoriais são colhidos em quase sua totalidade na própria UBSF 

e tem como apoio um posto de coleta do laboratório próximo à UAI Morumbi que é a 

referência para a UBSF Dom Almir. Caso solicitados exames radiológicos ou 

especialidades o próprio paciente encaminha o pedido junto à recepção da UBSF e os 

dados são inseridos no Sistema de Regulação de Vagas (SIS-REG).  

No município de Uberlândia, a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) se 

estrutura a partir dos diversos níveis de atenção preconizados para pessoas com 

sofrimento psíquico decorrentes de transtornos mentais e/ou uso prejudicial de álcool 

e outras drogas, em diversos níveis de complexidade: Atenção Básica, Atenção 

Psicossocial estratégica, urgência e emergência, atenção em caráter residencial 

transitório, atenção hospitalar, desinstitucionalização e reabilitação psicossocial. 

O Programa de Ações em Saúde Mental se articula com a Atenção Primária em 

Saúde nas unidades de ESF, UBS e UAI, além dos demais programas e serviços da 

Secretaria Municipal de Saúde. Conta também com unidades de atenção 

especializada da própria Secretaria de Saúde e de prestadores de serviços.  

  Na Atenção Básica o serviço de atenção psicossocial da UBSF Dom Almir se 

organiza através das estratégias de matriciamento e tutoria contando com referências 

técnicas no campo da psicologia e psiquiatria do NASF. Os casos de saúde mental 

são triados pelo enfermeiro e discutidos com o médico generalista e psicólogo, que 

caso necessário agenda consulta para o paciente em matriciamento de Psiquiatria 

para realização de uma consulta compartilhada entre médico generalista, psiquiatra e 

psicólogo. O CAPS também encaminha diretamente pacientes que são avaliados pelo 

psicólogo e agendados com matriciamento de psiquiatria, da mesma forma. 
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A atenção em urgência e emergência em Saúde Mental é realizada com a 

retaguarda no Pronto Socorro de Psiquiatria do Hospital de Clínicas da Universidade 

Federal de Uberlândia, funcionando em regime de 24 horas, inclusive em finais de 

semana, sendo a referência para todo o município de Uberlândia. Atualmente, está 

sendo consolidada a capacitação de profissionais que atuam nos Pronto Atendimento 

das UAIs para que estas unidades também sejam referência na urgência e 

emergência em Saúde Mental, que no caso da UBSF Dom Almir será a UAI Morumbi. 

O Hospital de Clínicas da UFU (HC-UFU) também é retaguarda com leitos de 

internação em hospital geral, para casos que necessitam desta modalidade de 

atenção.  

Os CAPSs prestam atenção psicossocial e realizam prioritariamente o 

atendimento de pacientes com transtornos mentais severos e persistentes. A 

referência para o setor sanitário leste é o CAPS Leste. Existe também uma unidade 

específica para atenção especializada à infância e adolescência, o CAPS I que é 

referência todo o município, incluindo o setor Leste. Já o CAPS AD é uma unidade 

específica para atenção especializada a usuários de álcool e outras drogas, sendo 

responsável pela referência do setor Leste e dos setores Central e Norte do 

município.  

Como parte desta rede tem também o Centro de Convivência e Cultura, que tem 

como diretriz norteadora o desenvolvimento de atividades intersetoriais na interface 

saúde/educação/cultura/esportes/lazer, etc, que visam a inclusão e reabilitação 

psicossocial do usuário dos serviços de Saúde Mental. O Centro de Convivência e 

Cultura é referência para toda a rede de Saúde Mental do município de Uberlândia.   

Como um dos componentes das redes de atenção à saúde os sistemas 

logísticos são soluções tecnológicas, fortemente ancoradas nas tecnologias de 

informação, que garantem uma organização racional dos fuxos e contra-fuxos de 

informações, produtos e usuários nas redes de atenção à saúde (MENDES, 2009).  

Na UBSF Dom Almir o registro dos pacientes é feito em Prontuário eletrônico, no 

sistema Esus além do prontuário familiar organizado por microárea e de um cartão de 

identificação pessoal o “Cartão SUS”. Conta ainda com um sistema de regulação de 

vagas para agendamento de especialidades e de exames complementares, o SIS-

REG, que é um sistema de regulação de vagas no qual o usuário é registrado de 

acordo com uma classificação de risco que preconiza maior agilidade para os que 
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necessitem de avaliações prioritárias. Essa classificação de sinais/sintomas e exames 

é acessada por Intranet, através dos protocolos (por especialidade e nome do exame) 

do SIS-REG. 

Em relação ao sistema de transporte em saúde a UBSF Dom Almir conta os 

serviços da Central de Ambulância que disponibiliza 1 ambulância junto à UAI 

Morumbi para o transporte de urgência e emergência e que pode ser solicitada pelo 

telefone 192. Está previsto a implantação do SAMU em Uberlândia ainda este ano. Já 

para o transporte eletivo envolvendo eventos conhecidos e programáveis, atualmente 

é realizado para transporte de pacientes de atendimento ao portador de hanseníase, 

pé diabético e aos renais crônicos. O setor de transporte também atende as 

solicitações de serviços dos profissionais de saúde para o deslocamento dos mesmos 

na execução de suas atividades na rede municipal de saúde. 

Na UBSF Dom Almir o processo de trabalho em equipes envolve a atenção à 

saúde, a vigilância, a abordagem dos grupos com maiores riscos de adoecimento 

assim como a atuação no território com vistas a melhorar a saúde com ações de 

promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. As equipes de saúde atendem a 

população através de Visitas domiciliares, Consultas médicas, Consultas de 

enfermagem; Consultas odontológicas; procedimentos e assistência de enfermagem, 

grupos educativos entres outros. 

Os pacientes são acolhidos inicialmente pelo enfermeiro, que realiza o 

agendamento ou encaminha para consulta no mesmo dia, como demanda 

espontânea, conforme gravidade do caso. A captação para consulta e agendamento 

também é realizada diretamente pelos ACS, que comunicam ao enfermeiro do 

agendamento para casos selecionados. 

As visitas domiciliares são agendadas principalmente pelos ACS conforme 

demanda detectada durante visitas ou por solicitação de familiares dos pacientes 

diretamente na UBSF.  

A consulta do binômio puérpera/recém-nascido é agendada diretamente pelo 

serviço social da maternidade, que faz essa programação até o 7º dia de vida do RN. 

No Quadro 1 está a descrição da agenda de atendimentos oferecidos na UBSF 

Dom Almir. 
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Quadro 1 - Descrição da agenda de atendimentos oferecidos na UBSF Dom Almir 
equipe Jardim Sucupira em Uberlândia/MG em 2015. 

TURNO Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:00 às 11:00 BINOMIO GESTANTES HIPERDIA HIPERDIA ESTUDO 

13:00 às 17:00 DEMANDA GESTANTES 
HIPERDIA 

DEMANDA ESTUDO 
VISITA 

Fonte: equipe da UBSF D. Almir, 2015. 

   A população da área de abrangência da equipe do Jardim Sucupira (Tabela 5) 

é de 3068 habitantes, onde há um predomínio de adultos de 20 59 anos (57%). A 

população menor de 5 anos corresponde a 5% e de idosos a 12 %. Entretanto, 

estamos atualmente com uma microárea descoberta e as demais ainda em processo 

de cadastramento, podendo haver alterações de dados.  

Tabela 5 - População da área de abrangência da UBSF Dom 
Almir-Equipe Jardim Sucupira em Uberlândia/MG no ano 2015. 

Área No % 

<1 70 2,3 

1 a 4 149 4,9 

5 a 9 221 7,2 

10 a 14 258 8,4 

15 a 19 270 8,8 

20 a 24 298 9,7 

25 a 29 242 7,9 

30 a 34  260 8,5 

35 a 39 229 7,5 

40 a 44 192 6,3 

45 a 49 182 5,9 

50 a 54 179 5,8 

55 a 59 154 5,0 

60 a 64 145 4,7 

65 a 69 73 2,4 

70 a 74 61 2,0 

75 a 79 30 1,0 

80 e + 55 1,8 

Total 3068 100,0 

Fonte: SISAB, 2015.     

Conhecer as principais enfermidades que acometem dada população, nos 

ajuda a direcionar ações mais custo-efetivo, causando maior impacto populacional.  

No Quadro 2 tem-se o levantamento dos principais agravos e eventos 

acompanhados na UBSF por nossa equipe no ano de 2015. 
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Até o momento (Quadro 2), encontram-se cadastradas na UBSF Jardim 

Sucupira um total de 49 gestantes das quais 3 realizam pré-natal de alto risco sendo 

acompanhadas por ginecologistas e as outras 46 gestantes 100% realizam 

acompanhamento de pré-natal de risco habitual na unidade, com faixa etária entre 15 

e 30  anos. Gestantes com menos 20 anos corresponde a 21% de todas as gestantes 

acompanhadas. O total de 100% das puérperas realiza a consulta puerperal. A 

unidade não possui nenhum caso de morte materna até o momento.  

A prevalência de Hipertensão na população da área da equipe Jardim Sucupira 

foi de 11,0% e de Diabetes 3,3%. O número de tabagistas corresponde a 6%.  

Quadro 2 - Principais eventos e agravos acompanhados pela 
equipe Jardim Sucupira na UBSF Dom Almir em Uberlândia/MG 
no ano de 2015.  

MORBIDADE No 

Diabetes Mellitus 102 

Hipertensão Arterial Sistêmica 339 

Gestantes menores de 20 anos 10 

Gestantes (TOTAL) 49 

Tuberculose 1 

Hanseniase 0 

Tabagista 180 

Portadores de necessidades especiais 9 

DPOC/Asma 12 

DST 6 

Obesidade 30 

Fonte: SISAB, 2015. 

A partir de dados levantados em registros escritos existentes na UBSF e de 

outras fontes secundárias; na vivência clínica; em entrevistas com informantes-chave 

e na observação ativa da área, os problemas identificados em toda área de 

abrangência do PSF, foram:  

 Alta prevalência de diabetes mellitus 

 Problemas de saúde ambiental 

 Alta prevalência de uso de psicotrópicos  

 Alta prevalência de enfermidades cardiovasculares 

 Alta prevalência de tabagismo 
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A partir da seleção dos problemas identificados a equipe priorizou os 

problemas levando em consideração os seguintes critérios de seleção: “relevância do 

problema”, sua “urgência” e “capacidade de enfrentamento da equipe”, elencando os 

problemas na seguinte ordem de prioridade: 

 1º - Alta prevalência de uso de psicotrópicos  

 2º - Alta prevalência de enfermidades cardiovasculares 

 3º - Alta prevalência de diabetes mellitus 

 3º - Alta prevalência de tabagismo 

 4º - Problemas de saúde ambiental 

O problema priorizado para a elaboração de um plano de intervenção foi a “Alta 

prevalência de uso de psicotrópicos” pelos usuários da Unidade Básica de Saúde da 

Família Dom Almir, no município de Uberlândia/MG.  
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2. JUSTIFICATIVA 

 O Sistema Único de Saúde (SUS) é o sistema de saúde brasileiro sendo 

constituído e organizado tendo como base os princípios determinados pela 

Constituição Brasileira que regem ou devem reger todas as ações realizadas pelos 

diversos pontos de atenção do sistema para manter, recuperar ou promover a saúde 

da população. Esses princípios são: a universalidade, a integralidade, a equidade e a 

participação popular (BRASIL, 2012).  

Segundo Mendes (2009), o SUS deve estar organizado em Redes de Atenção 

à Saúde – RAS que são organizações poliárquicas de um conjunto de serviços de 

saúde que permitem ofertar uma atenção contínua e integral a determinada 

população, coordenada pela atenção primária à saúde.  

 Acrescenta ainda: 

Nas redes de atenção à saúde [...] o sistema organiza-se sob a forma de uma 

rede horizontal de atenção à saúde. Assim, nas redes de atenção à saúde não 

há uma hierarquia entre os diferentes pontos de atenção à saúde, mas a 

conformação de uma rede horizontal de pontos de atenção à saúde de distintas 

densidades tecnológicas, sem ordem e sem grau de importância entre eles. 

Todos os pontos de atenção à saúde são igualmente importantes para que se 

cumpram os objetivos das redes de atenção à saúde. Apenas se diferenciam 

pelas diferentes densidades tecnológicas que caracterizam os diversos pontos 

de atenção à saúde (MENDES, 2009, p. 52) 

 Conforme preconiza a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), o papel 

da “atenção básica” na Rede de Atenção à Saúde do SUS deve ser o contato 

preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação de 

toda a Rede (BRASIL, 2012).   

A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito 

individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a 

prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de 

danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção 

integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos 

determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. É desenvolvida por 

meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, 

sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, 

pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade 

existente no território em que vivem essas populações (BRASIL, 2012, p.19).   

 Neste contexto, como médico da equipe da Unidade Básica de Saúde da 

Família, para uma atuação em acordo com os princípios e diretrizes do SUS e 



40 
 

 

cumprindo o papel da atenção básica, as ações desenvolvidas pela nossa equipe 

devem ter em consideração o reconhecimento do território que, segundo ressalta 

Faria et al. (2010),  deve ser compreendido como um “espaço social”, local onde 

acontece a construção cotidiana da vida das pessoas, indo muito além de um simples 

espaço geográfico, para a partir daí identificar as necessidades de saúde de maior 

frequência e relevância, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o 

imperativo ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento devem 

ser acolhidos. 

 O Planejamento Estratégico Situacional (PES), descrito por Campos, Faria e 

Santos (2010) é um excelente método para o reconhecimento do território e 

identificação das necessidades de saúde. A nossa equipe, utilizando-se deste método 

identificou vários problemas e dentre estes a equipe, considerando os critérios de 

“relevância do problema”, sua “urgência” e “capacidade de enfrentamento da equipe”, 

elencou como prioridade para atuação a “alta prevalência de uso de psicotrópicos” na 

área de abrangência da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Dom Almir – 

equipe Jardim Sucupira, no município de Uberlândia/MG. 

O uso de psicofármacos, quando indicados a partir de um diagnóstico bem 

conduzido, podem reconhecidamente auxiliar na melhoria do estado psíquico dos 

pacientes com transtornos mentais. Entretanto, seu uso indiscriminado, sem uma 

avaliação adequada, com acompanhamento falho ou mesmo inexistente, onde nem 

mesmo o paciente reconhece quem o indicou ou então o iniciou por conta própria 

causa mais danos que benefícios (GALLEGUILLOS et al., 2003). 

Apesar de não se conhecer o número exato da prevalência de uso de 

psicotrópicos pela população adstrita sob responsabilidade da equipe do Jardim 

Sucupira, o médico em comum com a equipe reconhece a existência de uma grande 

demanda por “renovação de receitas” de pacientes em uso crônico destes 

medicamentos, sem o devido acompanhamento.   

Mesmo a equipe contando com psiquiatra no apoio matricial, com a existência 

de CAPS e NASF e de equipamentos sociais de apoio na área de abrangência, e de 

uma psicóloga e uma assistente social na equipe, o acompanhamento da maioria dos 

pacientes em uso de psicotrópicos termina por concentrar-se nas renovações de 
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receita. Esta prática não é compatível com o que é preconizado na política nacional 

de atenção básica, voltada para uma ação de saúde integral, longitudinal, centrada no 

indivíduo e não na doença, na sua relação em família e na sociedade, buscando 

compartilhar o cuidado promovendo autonomia do sujeito. 

Neste contexto justifica-se a necessidade de elaborar um projeto de 

intervenção na tentativa de garantir um atendimento e acompanhamento adequados à 

população adstrita sob responsabilidade da equipe do Jardim Sucupira, evitando o 

uso abusivo de psicotrópicos, reduzindo o quadro de dependência e efeitos colaterais 

nos usuários. 
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3. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

Elaborar um projeto de intervenção para diminuir a alta prevalência do uso de 

psicotrópicos pela população adstrita à Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) 

Dom Almir – equipe Jardim Sucupira no município de Uberlândia/ MG. 

 

Objetivos Específicos 

• Promover hábitos e estilos de vida saudáveis buscando melhorar a qualidade 
de vida das pessoas da área de abrangência da UBSF. 
 

• Fomentar espaços de cultura e lazer na comunidade local contribuindo para 
redução da ansiedade e depressão, favorecendo a integração social. 
 

• Desenvolver mecanismos de apoio às famílias disfuncionais da área de 
abrangência da UBSF, favorecendo sua reestruturação e reintegração na 
comunidade. 

• Oferecer informação e esclarecimento aos doentes crônicos sobre suas 

doenças, favorecendo a redução do estresse e promovendo a 

corresponsabilidade do cuidado pelo indivíduo e pela família. 

• Informar e esclarecer os usuários sobre o uso de psicotrópicos, seus 
benefícios, efeitos colaterais e alternativas não medicamentosas. 
 

• Desenvolver mecanismos para a melhoria do fluxo da referencia e contra 
referência em saúde mental para a UBSF. 
 

• Desenvolver e implementar uma linha de cuidado para pacientes em uso de 
psicotrópicos, com inclusão de alternativa para tratamento não 
medicamentoso. 
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4. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho consiste na elaboração de um Projeto de Intervenção para 

atuação sobre um problema prioritário para a população da área de abrangência da 

UBSF Dom Almir, localizada no Bairro Alvorada, Setor Leste do município de 

Uberlândia-MG no ano de 2015. 

O Processo metodológico ocorreu por etapas, utilizado o Método Simplificado 

de Planejamento Estratégico Situacional – PES: Diagnóstico Situacional; Revisão de 

Literatura; Elaboração de um Plano de Ação (CAMPOS; FARIAS; SANTOS, 2010). 

O primeiro passo consistiu na definição dos problemas, isto é, na identificação 

dos principais problemas de saúde da área de abrangência, bem como o 

conhecimento das suas causas e consequências. A estratégia utilizada para o 

levantamento de dados foi a metodologia da Estimativa Rápida.  

Os dados primários foram levantados através de entrevistas com informantes 

chaves, moradores da comunidade e funcionários mais antigos da unidade de saúde. 

Além da observação ativa realizada na vivência na comunidade da área de atuação 

da UBSF Dom Almir, durante as consultas médicas, acolhimento e visitas domiciliares 

dos ACS, enfermeira e médico, observando os problemas de saúde mais prevalentes, 

seguimentos de tratamento, estilos de vida dos moradores, moradia e nível de 

escolaridade, dentre outras informações. 

Em relação aos dados secundários para Uberlândia e para a UBSF Dom Almir 

foram utilizados os registros existentes na UBSF Dom Almir e de outras fontes 

secundárias como: Dados do censo IBGE (BRASIL, 2015a), Dados IBGE Cidades@ 

(BRASIL, 2015b), Cadastro de Estabelecimento de Saúde (BRASIL, 2015c); site da 

Prefeitura Municipal de Uberlândia/MG (UBERLÂNDIA 2013, 2015a, 2015b, 2015c); 

Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB Net (BRASIL, 2015d);  todos 

disponibilizados em acesso online.  

O segundo passo foi a priorização dos problemas, uma vez que nem sempre 

há governabilidade e recursos para todos os problemas identificados na área de 

abrangência.  
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O terceiro e o quarto passo foi a descrição e a explicação dos problemas, 

respectivamente. Estes passos tiveram o objetivo de entender a gênese do problema 

a partir da identificação das suas causas. 

 Para fundamentar o desenvolvimento desta etapa foi realizada uma revisão 

bibliográfica na base de dados eletrônicas no portal de periódicos disponibilizados 

pelo Ministério da Saúde (MS), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Biblioteca Regional 

de Medicina (BIREME), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS) e no Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) através dos 

seguintes descritores: Atenção Primária à Saúde, Transtornos Mentais, Psicotrópicos, 

Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias, Meditação. As palavras-chaves (e 

key words) foram definidas de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde 

(BRASIL, 2014a). O recorte temporal procurou privilegiar artigos mais recentes e 

atualizados. 

O quinto passo foi a seleção dos “nós críticos” que são as causas, dentro da 

governabilidade dos atores responsáveis, que quando “atacadas” repercutem sobre o 

problema principal e efetivamente transforma-o. 

O sexto passo foi o desenho das operações que teve como objetivo descrever 

ações para o enfrentamento dos “nós críticos”, bem como a identificação dos 

produtos, resultados e recursos necessários para a concretização de cada operação 

definida.  

O sétimo passo consistiu na identificação dos recursos críticos que deverão ser 

consumidos em cada operação.  

O oitavo passo foi a análise da viabilidade do plano, uma vez que o ator que 

está planejando não controla todos os recursos que necessários para o 

desenvolvimento das suas operações, desta maneira, identificou-se  aqueles que 

controlam os recursos críticos e avaliou-se o seu provável posicionamento em relação 

ao problema, pois, somente após isto, foi possível definir operações/ações 

estratégicas para construir a viabilidade do plano.  

O nono e o décimo passo referiram-se à elaboração do plano operativo e a 

gestão do plano, respectivamente. 
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5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

Na história do homem é antiga a busca por substâncias capazes de alterar seu 

estado emocional, seja no sentido de estimular, estabilizar ou tranquilizar ou mesmo 

provocar um estado de consciência alterada para “contato com outra dimensão”, a 

exemplo do ópio, tabaco, maconha, álcool, entre outras. O álcool foi uma das 

primeiras substâncias tranquilizantes utilizadas, e seu consumo persiste até os dias 

de hoje, sendo responsável pelo maior número de internações por abuso de drogas 

(BASQUEROTE et. al., 2012 ; CARVALHO; COSTA; FAGUNDES, 2006). 

Em meados de 1950, surgiram os primeiros psicofármacos descobertos pelo 

Doutor Leo H. Sternbach, os chamados benzodiazepínicos e à medida que os 

conhecimentos em Medicina e Química Orgânica se aprofundavam, eram sintetizados 

novos compostos químicos com o fim de produzir alterações de comportamento, 

humor e cognição (BERNIK; SOARES; SOARES, 1990).  

Com o avanço da psiquiatria e a expansão da indústria farmacêutica, na 

segunda metade do século passado, cresceu o interesse na utilização e produção de 

psicotrópicos com grande aceitação de uso pela população, principalmente os 

benzodiazepínicos, substâncias ansiolíticas e indutoras do sono e até então 

aparentemente muito seguras (ALVARENGA et. al., 2007; BASQUEROTE et. al., 

2012).  

O uso descomedido de tais substâncias revelou sua capacidade de causar 

dependência e abstinência e já na década de 80 começaram a intervir limitando a 

venda desses produtos, através de receitas controladas, mas apesar dos esforços 

continuou grande o número de consumidores e dependentes desses medicamentos. 

(BASQUEROTE et.al., 2012). 

A cada dia mais o uso de psicotrópicos, incluindo os antidepressivos, 

antipsicóticos e os benzodiazepínicos, se alastrou em todas as populações, sendo 

este último o mais utilizado (GALLEGUILLOS et al., 2003). Órgãos Internacionais, 

como a OMS (Organização Mundial da Saúde) e o INCB (Internacional Narcotics 

Control Board) já chamavam a atenção para o uso indiscriminado e o precário 

controle destas substâncias nos países em desenvolvimento.   
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No Brasil estudos farmacoepidemiológicos nacionais e de base populacional, 

voltados para investigação de utilização de psicofármacos em geral (antipsicóticos, 

antidepressivos, ansiolíticos e sedativos/hipnóticos), são pouco frequentes.   

Entre os mais recentes, temos os estudos de Quintana  et  al (2013) no Rio de 

Janeiro, RJ e Rodrigues, Facchini e Lima (2006) em Pelotas, RS. No Rio de Janeiro/ 

RJ a prevalência para o uso de psicofármacos foi de 6,5% enquanto em Pelotas/ RS 

observou-se uma prevalência de 9,9%. 

A prevalência de transtornos de ansiedade e depressivos na população geral 

tem alcançado números entre 4% e 10%, sendo observada uma maior incidência em 

mulheres, variando de 10% a 25%, enquanto nos homens a porcentagem é de 5% a 

12 % (MENDONÇA; CARVALHO, 2005; ZAVASCHI, 2002). A Organização Mundial 

da Saúde (OMS) apontou a depressão como a quarta causa de “Anos de Vida 

Perdidos por Morte Prematura e por Incapacidades” (AVAD), indicador que combina 

informação relativa ao impacto da morte prematura e a relativa a outros problemas 

incapacitantes, mas não mortais, e prevê que para os próximos 10 anos ocupe o 

segundo lugar (OMS, 2001). 

A indicação do uso de psicotrópicos para o tratamento de transtornos mentais 

deve ser analisada com cautela, considerando que a maioria dos casos de ansiedade 

e depressão é classificada como leve não havendo necessidade de tratamento 

farmacológico, sendo mais indicado acompanhamento psicológico, suporte social e 

mudanças cognitivo-comportamentais (MINAS GERAIS, 2006). 

O uso de psicofármacos, quando indicados a partir de um diagnóstico bem 

conduzido, pode reconhecidamente auxiliar na melhoria do estado psíquico dos 

pacientes com transtornos mentais. Entretanto, seu uso indiscriminado, pode causar 

mais danos que benefícios (GALLEGUILLOS et. al., 2003).  

Em todo o mundo, segundo a OMS (2002), mais de 50% de todos os 

medicamentos receitados são fornecidos ou vendidos de forma inadequada, ao passo 

que para um terço da população mundial falta acesso a medicamentos essenciais e 

quando em uso, 50% os ingerem de forma incorreta. 

No Brasil são alarmantes as estatísticas acerca do uso irracional de 

medicamentos, onde aproximadamente um terço das internações ocorridas no país 
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tem como origem o uso incorreto de medicamentos. Estatísticas do Sistema Nacional 

de Notificações para a Vigilância Sanitária (NOTIVISA) através da Rede Nacional de 

Centros de Informação e Assistência Toxicológica (RENACIAT), a partir das 

notificações das intoxicações humana e animal revelou que no período de agosto de 

2007 a junho de 2009 foram registrados 14.554 casos de intoxicação humana e 169 

óbitos, onde 3.696 casos (25%) e 32 óbitos (19%) foram causados por medicamentos, 

sendo que destas intoxicações medicamentosas 1181 casos (32%) e 15 óbitos 

(46,9%) correspondiam aos psicofármacos, predominando os benzodiazepínicos 

(BOCHNER; FARZA, 2009). 

Para que ocorra uso racional de medicamentos Aquino argumenta que: 
 

[...] uma série de eventos bem-sucedidos deve ocorrer. Em primeiro lugar, é 

preciso definir claramente o objetivo terapêutico do uso do medicamento; a 

seguir, que se prescreva o medicamento apropriado, de acordo com dados de e-

ficácia, de segurança e de adequação ao indivíduo. É necessário, ainda, que a 

prescrição seja adequada quanto à forma farmacêutica e ao regime terapêutico; 

que o medicamento esteja disponível de modo oportuno e acessível, e que 

responda a critérios de qualidade exigidos. Por  m, deve haver dispensação em 

condições adequadas, com orientação ao usuário, e este deve cumprir o regime 

terapêutico da melhor maneira possível, a  fim de que surjam resultados 

terapêuticos desejados (2008, apud BRASIL, 2014, p.37-38).  
 

Os benzodiazepínicos, psicotrópicos utilizados com mais frequência, são 

prescritos para tratar distúrbios da ansiedade, pelo seu efeito ansiolítico e do sono, 

pelo efeito sedativo (MENDONÇA; CARVALHO, 2005), e também como terapia 

adjuvante para tratar pacientes com esquizofrenia, depressão e distúrbios 

relacionados à abstinência alcoólica, além de seu efeito relaxante muscular e 

anticonvulsivante (VICENS et. al., 2011).  

Neste sentido, a prescrição adequada de benzodiazepínicos, deve considerar 

três aspectos: necessidade, intermitência e curta duração do tratamento (LONGO; 

JOHNSON, 2000). 

Estas drogas podem ser eficazes em várias condições, sem proporcionar 

efeitos tóxicos mais sérios desde que utilizadas em curto prazo ou de forma 

intermitente. Entretanto, seu uso crônico (superior a períodos de quatro a seis 

semanas) em doses terapêuticas, sem supervisão médica, automedicação ou uso 

recreativo em doses excessivas podem causar reações adversas mais graves, 
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resultando muitas vezes na perda de eficácia podendo levar ao desenvolvimento de 

tolerância, abstinência e dependência (ORLANDI; NOTO, 2005).  

Mesmo reconhecendo que a dependência química e física de 

benzodiazepínicos não é tão acentuada quanto de outros psicotrópicos, é preciso 

atenção redobrada principalmente quando existem fatores predisponentes para a 

dependência, como em poli usuários de drogas, para alívio de estresse, de doenças 

psiquiátricas e distúrbios do sono. (NORDON et. al., 2009; 2010). Ademais, seu uso 

crônico provoca efeitos colaterais mais graves do que a reconhecida sonolência 

diurna, como perda de memória, de função cognitiva e do equilíbrio, aumentando o 

risco de quedas, especialmente em idosos (NORDON et. al., 2009; 2010; O‟BRIEN, 

2005). 

São inúmeras as justificativas para o consumo indiscriminado de 

benzodiazepínicos. Alguns alegam ser resultado do período turbulento que a 

humanidade atravessa nas últimas décadas, pela progressiva diminuição da 

capacidade de suportar o estresse (SILVA et .al. 2005), a introdução de novas drogas 

no mercado e a pressão crescente em forma de propagandas pela indústria 

farmacêutica (AUCHEWSKY et. al., 2004; MENDONÇA; CARVALHO, 2005; 

ORLANDI; NOTO, 2005; SILVA et. al., 2005). Outros atribuem também aos hábitos de 

prescrição inadequada pelos médicos (NETTO; FREITAS; PEREIRA, 2012; 

ORLANDI; NOTO, 2005; SILVA et. al.. 2005;), auto medicação (ARRAIS et. al., 2007). 

Acrescenta-se a esta lista a falta de opções de lazer (AUCHEWSKY et. al., 2004; 

MENDONÇA et. al., 2008), a sobrecarga de trabalho, a agressividade do 

companheiro, a falta de apoio da família e da sociedade (MENDONÇA et. al., 2008), 

problemas familiares e sociais (MENDONÇA; CARVALHO, 2005; MENDONÇA et. al., 

2008; SOUZA; OPALEYE; NOTO, 2013), envelhecimento populacional e/ou negação 

do envelhecimento (MENDONÇA et. al,. 2008; NETTO; FREITAS; PEREIRA, 2012), a 

insônia (MENDONÇA;  CARVALHO, 2005; SOUZA; OPALEYE; NOTO, 2013). Além 

de identificar também relação direta com variáveis sócio-demográficas, como baixos 

níveis de escolaridade e renda das pessoas (MENDONÇA; CARVALHO, 2005).  

Orlandi e Noto (2005) identificaram outros fatores como a relativa segurança 

quanto ao uso pelo fato do efeito tóxico ocorrer somente em altas doses, o baixo 

preço da medicação, medo do retorno dos sintomas anteriores ao uso e dependência 
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da medicação. Além disso, Souza, Opalaye e Noto (2013) referem seu uso associado 

à expectativa que o medicamento irá ajudar a resolver os problemas cotidianos ou 

então simplesmente por seus efeitos agradáveis tais como euforia, excitação e maior 

motivação para realizar atividades cotidianas. 

Merecem destaque em relação ao uso de psicotrópicos as diferenças de 

padrão de consumo. Enquanto o uso de drogas ilícitas (maconha e cocaína) 

predomina entre os homens, entre as mulheres o consumo de medicamentos 

psicotrópicos é superior (ansiolíticos, anfetaminas, etc) (GALDUROZ, 2001; 

GALDUROZ et. al., 2005; OMS, 2001).  

Além de predominar o uso de benzodiazepínicos entre as mulheres, é entre 

elas e também entre os idosos onde seu uso é mais prolongado, no Brasil e em 

outros países. Considerando ainda que nos idosos ocorrem mudanças em suas 

funções fisiológicas apresentando uma farmacocinética diferenciada e maior 

sensibilidade tanto aos efeitos terapêuticos quanto adversos destas drogas e pelo fato 

de este grupo etário vir crescendo rapidamente nos últimos anos no Brasil é 

importante focalizar essa população para o planejamento de intervenções.   

(ALVARENGA et. al., 2007; HUF; LOPES; ROZENFELD, 2000; HERRERA et. al., 

2002; RIBEIRO et. al., 2007; YATES; CATRIL, 2009) 

Ainda que o tratamento farmacológico seja o mais habitualmente utilizado, as 

terapias não farmacológicas começam a ganhar espaço, em particular as terapias 

cognitivo-comportamentais, mudanças de hábitos de vida incluindo a prática regular 

de exercícios, técnicas para higiene do sono e de relaxamento muscular, psicoterapia, 

entre outros. Estas estratégias deveriam ser largamente usadas, ao invés da 

excessiva prescrição de psicotrópicos, que além de acarretar prejuízos para o próprio 

paciente, onera o sistema público de saúde, quando mal indicado (AUCHEWSKI et. 

al., 2004; CAMPAYO, 2008; CHIESA; SERRETTI, 2009; DEMARZO, 2011; 

HOFMANN et. al., 2010; KABAT-ZINN, 1990; LEITE et. al., 2010; PASSOS et. al., 

2007). 

Em relação aos episódios de depressão, ensaios clínicos identificaram que o 

tratamento farmacológico combinado com psicoterapia mostraram melhores 

resultados na sua redução e prevenção do reaparecimento, do que apenas o 

medicamentoso (FLECK; HORWATH, 2005; HOLLON et. al., 2005). 
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Entre os recursos não farmacológicos a Meditação vem ganhando força e 

aceitação nos últimos anos. Segundo Demarzo,  

[...] a prática de meditação regular pode contribuir para a prevenção e tratamento 

de diversas doenças e de condições clínicas, principalmente crônicas não 

transmissíveis pela sua capacidade de melhorar a qualidade de vida e do estado 

de saúde e de reduzir os níveis prejudiciais de estresse (2011, p.9) 

Ainda não há um consenso dentro da comunidade científica que possibilite um 

conceito fechado que defina “meditação”. Porém parece haver a presença de 

elementos em comum, o “estado alterado de consciência”. Em outras palavras, a 

busca da alteração voluntaria no estado de consciência utilizando a percepção 

consciente e a auto-observação posto que este estado não é  “normalmente”  

experienciado e  porque  não  ocorre  de  maneira  espontânea  –  ele  precisa  ser  

evocado   consciente e intencionalmente (MENEZES; DELL‟AGLIO; BIZARRO, 2012) 

Há uma grande variedade de técnicas de meditação, sendo a Yoga, a 

Meditação Transcendental e a Mindfullness as mais conhecidas no meio cientifico, 

combinando elementos da psicologia e da neurociência (BURKE, 2012).    

A Mindfulness, conhecida em português como “Atenção Plena” ou “Mente 

Presente” é um tipo de meditação que consiste na tentativa de prestar atenção, 

intencionalmente e de maneira consciente, no momento atual, sem fazer julgamentos 

ou tentar modificar pensamentos, sentimentos ou sensações (KABAT-ZINN, 1990; 

KABAT-ZINN, 2003). 

Kabat-Zinn (1990) junto a outros colegas na Universidade de Massachusetts, 

Estados Unidos, iniciou na década de 70, estudos e aplicações da prática meditativa 

no Ocidente utilizando-a inicialmente para o tratamento de doenças crônicas.  

Posteriormente observou seus efeitos benéficos vinculados a alguns transtornos de 

ansiedade. Então, em 1979, desenvolveu um programa de redução de estresse, 

conhecido como Programa de Redução de Estresse Baseado em Mindfulness, o 

MBSR (Mindfulness-based Stress Reduction).  

O MBSR é um programa altamente estruturado ao longo de oito semanas, em 

que os participantes se reúnem semanalmente por 2,5 horas para vivência de 

técnicas de meditação.  Aos participantes também são dadas atribuições para serem 

implementadas em ambiente domiciliar ou de trabalho, diariamente e com duração 

média de 45 minutos. Os participantes são instruídos no sentido de procurar 
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incorporar a meditação em sua vida diária, fazendo com que as atividades rotineiras 

se tornem, de certa forma, uma prática meditativa (CHIESA; SERRETTI, 2009; 

KABAT-ZINN , 2003)   

O programa MBSR auxilia as pessoas a lidarem melhor com situações 

geradores de estresse, depressão, problemas cardíacos, gastrointestinais, 

dermatológicos e hipertensão arterial. Atualmente, este programa está disseminado 

em países como Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, e já alcançou resultados 

benéficos e significativos na saúde dos praticantes  (KABAT-ZINN, 1990). 

 

Vários estudos científicos têm demonstrado a eficácia e a efetividade da 

meditação, em especial dos tipos mindfulness e transcendental, na redução do 

estresse (DEMARZO, 2011; HOFMANN et. al., 2010; KABAT-ZINN, 1990); no controle da 

ansiedade (HOFMANN et. al., 2010; KABAT-ZINN, 1990); depressão (CAMPAYO, 2008; 

CHIESA; SERRETTI, 2009; HOFMANN et al, 2010; KABAT-ZINN, 1990; LEITE et. al., 2010); 

dor crônica (LEITE et. al., 2010);  câncer  (CAMPAYO 2008; CHIESA; SERRETTI, 2009) ;  

dependência de substâncias (DEMARZO, 2011); controle da agressividade  

(CAMPAYO, 2008); insônia (HOLLON et. al., 2005); hipertensão e  cardiopatias 

(CAMPAYO, 2008; CHIESA; SERRETTI, 2009; KABAT-ZINN, 1990).              

 

O MBSR é uma técnica de psicoterapia milenar, breve, fácil de aprender e 

aplicar, que pode ser aplicada tanto em grupo quanto individualmente, e que tem 

demonstrado sua eficácia em múltiplas enfermidades e serviços de saúde, sendo 

aceito especialmente na atenção primária (FINUCANE; MERCER, 2006). 

A proposta de introdução de praticas não tradicionais na área da saúde na 

atenção primária já vem sendo desenvolvidas na rede pública de inúmeros municípios 

e estados no Brasil há vários anos. O seu reconhecimento culminou em 2006 com a 

necessidade de apoiar estas iniciativas no SUS através da Política Nacional de 

Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), entre as quais se destacam aquelas 

no âmbito da Medicina Tradicional Chinesa-Acupuntura, da Homeopatia, da 

Fitoterapia, da Medicina Antroposófica e do Termalismo-Crenoterapia (BRASIL, 

2006).  
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Por tudo isso, a prática da meditação, que pode ser desenvolvida em grupos, 

sem custos excessivos, cujos resultados são notórios, estendendo-se a muitas 

esferas da vida da pessoa, pode ser uma abordagem promissora e estimular outra 

concepção de saúde através do autoconhecimento, do comprometimento e da 

responsabilidade do indivíduo com o seu bem-estar.  

Considerando os inúmeros e variados motivos para o abuso de psicotrópicos já 

descritos anteriormente, atuar nas causas ao invés de medicalizar os sintomas terá 

evidentemente maior impacto. Neste sentido, acreditamos que as atividades voltadas 

para a mudança de hábitos nocivos como o sedentarismo, a falta de higiene do sono, 

alimentação desequilibrada, falta de lazer, isolamento, falta de ocupação, famílias 

disfuncionais, sejam mais significativas que o uso isolado de terapias farmacológicas 

além de melhorar também a qualidade de vida dos pacientes dependentes de 

psicotrópicos. 

A atenção primária à saúde (unidade ou equipe de atenção primária à saúde) é 

o centro de comunicação da rede de atenção à saúde, o nó intercambiador no qual se 

coordenam os fluxos e os contrafluxos do sistema de serviços de saúde. Para 

desempenhar seu papel de centro de comunicação da rede horizontal de uma rede de 

atenção à saúde, a atenção primária à saúde deve cumprir três papéis essenciais 

(MENDES, 2009): o papel resolutivo, o de resolver a grande maioria dos problemas 

de saúde da população; o papel organizador, relacionado com sua natureza de centro 

de comunicação, o de coordenar os fluxos e contra fluxos das pessoas pelos diversos 

pontos de atenção à saúde; e o de responsabilização, o de corresponsabilizar-se pela 

saúde dos cidadãos em quaisquer pontos de atenção à saúde em que estejam.   

A equipe de saúde na atenção primária deve estar preparada para receber 

todas as queixas que o usuário apresentar e buscar melhor resolutividade possível.  O 

clínico geral muitas vezes é o que primeiro se depara com os problemas de origem 

psicológica ou psicossocial sendo neste momento onde a maioria das prescrições 

iniciais de benzodiazepínicos ocorre e ate de maneira errada podendo resultar num 

círculo vicioso que se estende por vários anos. (NORDON; HUBNER, 2009). Segundo 

Firmino et. al. (2011) e Ferrari et. al. (2013), a grande maioria das prescrições de 

benzodiazepínicos são emitidas por clínicos gerais. Estes estudos revelam também a 

falta de preparo dos médicos diante da prescrição de psicotrópicos, o que deveria ser 
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o contrário, pois o médico tem papel fundamental na promoção de uma correta 

orientação ao paciente, alerta sobre efeitos colaterais e dependência. 

Neste contexto torna-se de fundamental importância o empenho e a articulação 

de toda a equipe para execução de ações voltadas à melhoria da qualidade de vida 

desses pacientes com transtornos mentais e a ESF vem se mostrando como 

importante estratégia do processo de transformação da assistência em saúde mental, 

uma vez que possibilita maior aproximação entre o usuário, a família, os profissionais 

e toda a comunidade, sendo essa proximidade um importante recurso.  

Assim, a proposta de ações para enfrentamento dos problemas relacionados 

ao uso de psicotrópicos deve focar não apenas no controle e diminuição do uso 

destas substâncias, mas sim desenvolver uma linha de cuidado mais abrangente, 

corresponsabilizando usuários e profissionais da saúde na gestão do cuidado e 

apresentando terapêuticas não medicamentosas que contribuem não apenas para o 

transtorno mental como também para a melhoria da qualidade de vida de uma forma 

geral.   
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6. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO  

 

Como uma forma de enfrentar os problemas de maneira mais sistematizada, 

menos improvisada e, por isso mesmo, com mais chances de sucesso são etapas 

fundamentais no processo do planejamento a elaboração do diagnóstico situacional, a 

identificação/priorização dos problemas e a construção do plano de ação, o que 

requer tempo e dedicação da equipe de saúde (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

 

6.1. Primeiro Passo – Identificação dos Problemas 

A partir do diagnóstico situacional, para o planejamento de uma ação, a 

identificação do problema é o primeiro passo. No entendimento dos autores 

[...] um problema pode ser definido como a discrepância entre uma situação real e 

uma situação ideal ou desejada. Entretanto, uma situação só é problematizada 

quando um ator a define como inaceitável e, ao mesmo tempo, como passível de 

ser transformada na direção desejada. Portanto, um problema pode ser entendido 

como um obstáculo que impede determinado ator de alcançar seus objetivos. 

Sendo assim, um problema é autorreferido e dependente da perspectiva de quem 

o identifica (CAMPOS, FARIA e SANTOS, 2010, p.29) 

 

Para realizar o Diagnóstico Situacional na área da Unidade Básica de Saúde 

da Família (UBSF) Dom Almir utilizou-se o método da Estimativa Rápida (CAMPOS; 

FARIA; SANTOS, 2010). Os dados primários foram levantados através de entrevistas 

com informantes chaves, moradores da comunidade e funcionários mais antigos da 

unidade de saúde. Além da observação ativa realizada na vivência na comunidade da 

área de atuação, durante as consultas médicas, acolhimento e visitas domiciliares dos 

ACS, enfermeira e médico, observando os problemas de saúde mais prevalentes, 

seguimentos de tratamento, estilos de vida dos moradores, moradia e nível de 

escolaridade, dentre outras informações. 

Em relação aos dados secundários foram utilizados os registros existentes na 

UBSF Dom Almir e de outras fontes secundárias como: banco de dados do IBGE, 

Cadastro de Estabelecimento de Saúde; site da prefeitura de Uberlândia/MG; Sistema 

de Informação da Atenção Básica (SIAB) e Sistema de Informação em Saúde para a 

Atenção Básica (SISAB).   
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Os dados levantados foram obtidos procurando captar as condições e 

especificidades locais e envolvendo as pessoas da comunidade tanto na definição de 

seus problemas quanto na identificação das possíveis soluções.  

Os problemas identificados em toda área de abrangência da UBSF Dom Almir, 

foram:  

 Alta prevalência de diabetes mellitus 

 Problemas de saúde ambiental 

 Alta prevalência de uso de psicotrópicos 

 Alta prevalência de enfermidades cardiovasculares 

 Alta prevalência de tabagismo 

 

6.2. Segundo passo – Priorização dos problemas 

O segundo passo constituiu na priorização dos problemas, levando em 

consideração que no Planejamento Estratégico Situacional – PES. No PES o 

planejamento se dá em um processo participativo e se fundamenta em metodologias 

que possibilitam a inclusão dos diversos pontos de vista dos variados atores e setores 

sociais, de modo que possam explicitar suas demandas, propostas e estratégias de 

solução conjuntas considerando os diferentes interesses e fortalecendo a 

corresponsabilidade de cada um para a efetivação do plano de ação, dando mais 

legitimidade e, mesmo, viabilidade ao plano (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

 

A partir da seleção dos problemas identificados no diagnóstico situacional a 

equipe priorizou os problemas levando em consideração os seguintes critérios de 

seleção: “relevância do problema”, sua “urgência” e “capacidade de enfrentamento da 

equipe”, elencando os problemas na seguinte ordem de prioridade: 

1º - Alta prevalência de uso de psicotrópicos  

2º - Alta prevalência de enfermidades cardiovasculares 

3º - Alta prevalência de diabetes mellitus 

3º - Alta prevalência de tabagismo 

4º - Problemas de saúde ambiental 
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O problema priorizado para a elaboração de um plano de intervenção foi “Alta 

prevalência do uso de psicotrópicos” pelos usuários da Unidade Básica de Saúde da 

Família Dom Almir da equipe Jardim Sucupira, no município de Uberlândia/MG em 

2015. 

 

6.3. Terceiro passo – descrição do problema 

O Terceiro passo se refere à descrição do problema “priorizado”, para afastar 

dúvidas diante do que realmente se quer enfrentar e para identificar indicadores que 

poderão ser utilizados para avaliar o impacto alcançado pelo plano (CAMPOS; FARIA; 

SANTOS, 2010). 

Apesar de não estar disponíveis dados estatísticos do uso de psicotrópicos 

nessa Unidade de Saúde, existe um grande número de pacientes com transtornos 

mentais predominando a ansiedade, a depressão e uso abusivo de bebidas alcoólicas 

e outras drogas, ocorrendo também casos de esquizofrenia, transtorno do pânico e 

insônia, identificados na vivência clínica e nos relatos da equipe. A elevada procura 

de pacientes para “renovação de receitas” em uso crônico do medicamento indica 

uma alta prevalência de pacientes em uso de drogas psicotrópicas.  

Apesar de contar com psiquiatra na área de abrangência, o mesmo vem na 

UBSF apenas uma vez por mês, não suprindo a demanda. O acompanhamento da 

maioria dos pacientes psiquiátricos acaba sendo realizado pelo médico de família e a 

psicóloga, que frente à sobrecarga da agenda com demanda espontânea, 

acompanhamento de programas, reuniões, visitas domiciliares e capacitações, muitas 

vezes termina por se concentrar nas renovações de receitas. Estas receitas são 

renovadas por muitos anos, sem reavaliação adequada dos casos, caracterizando o 

acompanhamento como “inadequado” ou mesmo “inexistente” e indicando um 

provável uso “abusivo”, ou seja, sem uma continuidade necessária ou mesmo uma 

indicação precisa. 

Apesar de se tratar de receitas de uso “controlado” convém destacar a 

deficiência de registro das informações sobre os diagnósticos e as prescrições 

relacionadas ao uso de psicotrópicos nesta Unidade de Saúde e da necessidade da 

equipe produzir e sistematizar informações adicionais que poderão ser úteis na 
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definição das ações que a equipe deverá desenvolver para o seu enfrentamento, para 

a organização da sua agenda e para o monitoramento e avaliação da eficácia e 

eficiência das intervenções propostas para o enfrentamento deste problema. 

 

6.4. Quarto passo – explicação do problema 

O quarto passo constitui na explicação do problema, o qual tem como objetivo 

entender sua gênese a partir da identificação das suas causas (CAMPOS; FARIA; 

SANTOS, 2010).   

Quando se fez uma análise minuciosa, pode-se verificar que a alta prevalência 

de uso de psicotrópicos apresenta inter-relação com inúmeros fatores onde se 

apresenta ora como causa ora como consequência, que afetam o indivíduo, a família, 

a comunidade.  O grande número de pacientes em uso de psicotrópicos parece estar 

relacionado a:  

1- Pressão social e econômica: o desemprego e a violência no país estão entre 

as principais causas de estresse em que a maior parte das pessoas vive. 

2- Hábitos e estilos de vida inadequados: alcoólicos e dependência de drogas; 

sedentarismo; distúrbios do sono; má alimentação.  

3- Família disfuncional: problemas familiares afetam todos os membros da 

família e terminam em um círculo de retroalimentação destes problemas. 

4- Falta de lazer e cultura: sobrecarga de trabalho; inexistências de espaços de 

lazer e cultura na comunidade. 

5- Desconhecimento sobre a sua Doença crônica: que em alguns pacientes 

podem ser causas e em outros podem ser consequências dos transtornos 

mentais, agravados ainda mais pelo desconhecimento e falta de informação em 

relação à sua doença. 

6- Desconhecimentos sobre a relação dos riscos e benefícios do uso de 

psicotrópicos: posologia incorreta; aquisição sem receita médica; dependência 

pelo uso crônico.  
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7- Falhas na rede de atenção em Saúde Mental: UBSF; NASF; CAPS, CREAS, 

CRAS, UAI, HC-UFU. 

8- Processo de trabalho da equipe de saúde da família inadequado para 

enfrentar o problema: acompanhamento inadequado, prescrições inadequadas, 

não utilização de alternativas de tratamentos não medicamentosos; atenção 

voltada para a doença; não utilização de ferramentas de abordagem familiar.  

Os Transtornos de saúde mental são uma condição médica que tem em geral 

uma evolução crônica caracterizada por episódios recorrentes, muito comuns em 

cuidados primários, frequentemente associado com comprometimento da saúde física 

e grande demanda aos serviços de saúde. 

O manejo adequado pelo médico clínico é um dos maiores desafios para 

redução da morbidade causada por essa condição, para evitar a medicalização 

desnecessária e reduzir hospitalizações, necessitando de uma abordagem 

multidisciplinar e intersetorial. 

Para além do cuidado aos doentes, executar um plano de ação para atuar 

efetivamente em problemas mentais, deve agir antecipadamente sobre esses fatores 

prevenindo o aparecimento destas doenças, além de ações de promoção da saúde.  

 

6.5. Quinto passo: seleção dos "nos críticos". 

O quinto passo consiste em identificar os “nós críticos”, ou seja, fazer uma 

análise capaz de selecionar, entre as várias causas, aquelas consideradas mais 

importantes na origem do problema que quando “atacada” é capaz de impactar o 

problema principal e efetivamente transformá-lo.  Além disso, estas causas devem 

estar dentro do espaço de governabilidade dos atores responsáveis, ou seja, que se 

tenha capacidade de enfrentamento (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010).   

Os “nós críticos” selecionados para o enfrentamento do problema da “Alta 

prevalência do uso de psicotrópicos” na UBSF Dom Almir foram: 

1- Hábitos e estilos de vida inadequados: alcoólicos e dependência de 

drogas, sedentarismo; distúrbios do sono; má alimentação.  
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2- Falta de lazer e atividades culturais: sobrecarga de trabalho; inexistências 

de espaços de lazer e cultura na comunidade. 

3- Existência de famílias disfuncionais: problemas familiares afetam todos os 

membros da família e terminam em um círculo de retroalimentação destes 

problemas. 

4- Desconhecimento sobre a sua Doença crônica: que em alguns pacientes 

podem ser causas e em outros podem ser consequências dos transtornos 

mentais, agravados ainda mais pelo desconhecimento e falta de informação em 

relação à sua doença. 

5- Desconhecimentos sobre a relação dos riscos e benefícios do uso de 

psicotrópicos: posologia incorreta; aquisição sem receita médica; 

dependência pelo uso crônico.  

6- Falhas na rede de atenção em Saúde Mental: UBSF; NASF; CAPS, 

CREAS, CRAS, UAI, HC-UFU. 

7- Processo de trabalho da equipe de saúde da família inadequado para 

enfrentar o problema: acompanhamento inadequado, prescrições inadequadas, 

não utilização de alternativas de tratamentos não medicamentosos; atenção 

voltada para a doença; não utilização de ferramentas de abordagem familiar. 

 

6.6. Sexto passo: desenho das operações 

O sexto passo consiste no desenho das operações, o qual tem como objetivo 

descrever as operações para o enfrentamento das causas selecionadas como “nós 

críticos”; identificar os resultados e produtos esperados para cada operação definida e 

identificar os recursos necessários para a concretização das operações (CAMPOS; 

FARIA; SANTOS, 2010).   

Para o enfrentamento dos “nós críticos” relacionados a “Alta prevalência do uso 

de psicotrópicos na UBSF Dom Almir – Jardim Sucupira a equipe propôs um desenho 

de operações descritas no Quadro 3. 
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Quadro 3 - Desenho das operações para os “nós críticos” do problema: “Alta 
prevalência do uso de psicotrópicos” na população adstrita da Unidade Básica de 
Saúde da Família Dom Almir equipe Jardim Sucupira em Uberlândia-MG em 2015. 

 
Nó crítico 

 
Operação/ 
Projeto 

 
Resultados 
esperados 

 
Produtos 
esperados 

 
Recursos 
necessários 

Hábitos e 
estilos de 
vida 
inadequados 
(abuso de 
álcool e 
drogas, 
sedentarismo, 
distúrbio do 
sono, má 
alimentação, 
ansiedade, 
estresse) 

 
Mais  
Saúde  

Promover 
hábitos e 
estilos de vida 
saudáveis.  

 

Melhorar o 
conhecimento 
da população 
sobre as 
consequências 
do abuso de 
bebidas 
alcoólicas e 
droga dicção e 
as redes de 
apoio 
disponíveis 
para a 
superação do 
vício. 

Reduzir o 
sedentarismo. 

Diminuir a 
Ansiedade. 

Melhorar a 
qualidade do 
sono.  

Alimentação 
mais saudável. 

 

Programas de 
educação para 
uma saúde 
mental e uma 
saudável 
convivência na 
comunidade: 
rádio 
comunitária; 
publicidade 
volante; grupos 
operativos na 
UBSF. 

 

Programa de 
caminhada. 

Orientação 
Nutricional. 

Horta 
Comunitária. 

Capacitação 
dos ACS e 
líderes formais 
e informais. 

 

Organizacional: 
seleção dos temas 
para a Radio; 
organização da 
agenda para os 
encontros dos grupos 
operativos e 
atividades de campo; 
organização dos 
panfletos/cartilhas. 

Cognitivo: 
informações sobre o 
tema e capacitação 
do pessoal 
encarregado das 
atividades; 
conhecimento e 
capacitação sobre 
estratégias de 
comunicação. 

Político: conseguir 
espaço na rádio 
comunitária com 
apoio das figuras 
políticas; mobilização 
social e articulação 
intersetorial para a 
caminhada e horta 
comunitária; 
articulação com as 
redes de apoio 
(presidência dos AA e 
AD, CRAS, CREAS) 
para expansão do 
projeto. 

Financeiro: aquisição 
de folhetos educativos 
e outros recursos 
materiais necessários. 

Falta de lazer 
e atividades 
culturais: 
sobrecarga de 
trabalho; 

 
Mais Diversão  
e Arte  

Aumentar/ 
Desenvolver 

Diminuir a 
ansiedade e 
depressão. 

Promover a 

Oficinas de 
trabalhos 
manuais. E/OU 
 
Oficina de 

Organizacional: 
identificação e 
coaptação dos 
facilitadores para as 
oficinas; formação dos 
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inexistências 
de espaços de 
lazer e cultura 
na 
comunidade. 

 

opções de 
lazer e cutura. 

integração 
social. 

Música e 
Canto.  
E/OU 

Oficina da 
beleza (aulas 
de 
maquiagem, 
cuidados 
pessoais e 
bem vestir). 
E/OU 

Grupo de 
ginástica e/ou 
dança. 

grupos. 

Cognitivo: 
informações sobre o 
tema e capacitação 
do pessoal 
encarregado das 
atividades; 
conhecimento e 
capacitação sobre 
estratégias de 
comunicação. 

Político: apoio das 
ONGs, Associação de 
Bairro, Centros 
Profissionalizantes; 
mobilização social e 
articulação 
intersetorial. 

Financeiro: aquisição 
do espaço e dos 
recursos materiais 
necessãrios. 

Existência de 
famílias 
disfuncionais: 
problemas 
familiares 
afetam todos 
os membros da 
família e 
terminam em 
um círculo de 
retroalimenta 
ção destes 
problemas. 

 
Mais  
Família   

Oferecer 
informação e 
apoio para 
incentivar a 
união nas 
famílias e 
evitar o 
consumo de 
álcool e outras 
drogas e de 
outras crises 
nas famílias 
disfuncionais. 

Promover a 
reintegração 
no trabalho ou 
de novas 
formas de 
geração de 
renda lícita.  

 

 

Melhorar os 
recursos e a 
conscientizaçã
o da população 
para uma vida 
mais saudável 
em família. 

Utilização de 
instrumentos 
de abordagem 
familiar pela 
equipe 
multidisciplinar. 

Desenvolvimen
to de grupos de 
apoio às 
famílias 
disfuncionais.  

Organização 
de visitas 
domiciliares 
pelos grupos 
de apoio 
(organizações 
populares, 
psicólogo e 
assistente 
social). 

 

Organizacional: 
organizar tempo e 
fluxo para a coleta e 
registro das 
informações 
familiares e 
ambientais; rodas de 
conversa para troca 
de experiências de 
superação de 
conflitos familiares; 
organizar visitas dos 
acompanhamentos 
domiciliares.  

Cognitivo: 
treinamento de 
profissionais não 
médicos para o uso 
de instrumentos de 
abordagem familiar. 

Político: apoio das 
organizações 
comunitárias e apoio 
das organizações 
comunitárias e da 
Casa da 
Família/CRAS; 
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mobilização social; 
articulação 
intersetorial.; 
mobilização social; 
articulação 
intersetorial 

Financeiro: aquisição 
de folhetos 
educativos e outros 
recursos materiais 
necessários; lugar e 
condições para 
realização dos 
encontros. 

Desconhecim
ento sobre a 
sua Doença 
Crônica: que 
em alguns 
pacientes 
podem ser 
causas e em 
outros podem 
ser 
consequências 
dos 
transtornos 
mentais, 
agravados 
ainda mais 
pelo 
desconhecime
nto e falta de 
informação em 
relação à sua 
doença. 

 
Saber  
Mais   
 
Oferecer 
informação e 
esclarecimento 
sobre as 
doenças 
crônicas (seus 
determinantes, 
prevenção de 
complicações, 
tratamentos 
possíveis, 
comorbidades)
. 

 

Melhorar o 
conhecimento 
dos doentes 
crónicos sobre 
suas doenças 
favorecendo a 
redução do 
estresse e 
promovendo a 
corresponsabili
dade do 
cuidadopelo 
indivíduo e pela 
família. 

Longitudinalida
de no cuidado 
dos doentes 
crónicos;  

Corresponsabil
ização do 
cuidado pelo 
indivíduo e 
pela familia. 

Organizacional: 
organizar a agenda e 
pessoal para os 
grupos operativos 
e/ou sala de espera. 

Político: mobilização 
social e articulação 
multidisciplinar; 
adesão dos doentes 
crónicos. 

Cognitivo: 
conhecimento sobre 
as doenças crônicas 
(seus determinantes, 
prevenção de 
complicações, 
tratamentos 
possíveis, e 
comorbidades). 

Financeiro: aquisição 
de folhetos educativos 
e outros recursos 
materiais necessários. 

Desconhecime
ntos sobre a 
relação dos 
riscos e 
benefícios do 
uso de 
psicotrópicos:                                                                                                                
posologia 
incorreta; 
aquisição sem 
receita médica; 
dependência 

Menos 
Remedio    

Incentivar a 
desmedicaliza
ção; diminuir a 
automedicaçã
o; incentivar a 
coresponsabili
zação do 
cuidado.  

Maior 
esclarecimento 
sobre o uso de 
psicotrópicos, 
seus 
beneficios,  
efeitos 
colaterais e 
alternativas não 
medicamentosa
s. 

Formação de 
grupos 
operativos em 
Saúde Mental. 

Organizacional: 
organizar agenda e 
pessoal para os 
grupos operativos.  

Político: mobilização 
social e 
multidisciplinar; 
adesão da população. 

Cognitivo: 
conhecimento sobre o 
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pelo uso 
crônico.  

 

uso de psicotrápicos, 
os beneficios, efeitos 
colaterais e 
alternativas não 
medicamentosas. 

Financeiro: aquisição 
de folhetos educativos 
e outros recursos 
materiais necessários; 
lugar e condições 
para realização dos 
encontros. 

Falhas na 
rede de 
atenção em 
Saúde 
Mental: 
UBSF; NASF; 
CAPS, 
CREAS, 
CRAS, UAI, 
HC-UFU. 

 

 

 
Mais  
Rede  

Criar uma 
linha de 
cuidado para 
pacientes em 
uso de 
psicotrópicos. 

Oferecer uma 
alternativa 
para 
tratamento 
não 
medicamento
so. 

Melhoria do 
fluxo 
referencia/ 
contra 
referência. 

Serviço 
organizado e 
formalizado em 
Saúde Mental. 

Organizacional: 
adequação dos fluxos 
de referência e 
contra-referência. 

Cognitivo: 
conhecimento da rede 
e fluxos de 
assistência em saúde 
mental. 

Político: articulação 
entre os setores 
assistenciais (UBSF, 
CAPS, NASF, CRAS, 
CREAS). 

Financeiro: garantia 
das guias de 
referência e contra-
referência; garantia 
do transporte dos 
usuários. 

Processo de 
trabalho da 
equipe de 
saúde da 
família 
inadequado 
para 
enfrentar o 
problema: 
acompanhame
nto 
inadequado, 
prescrições 
inadequadas, 
não utilização 
de alternativas 
de tratamentos 

 
Mais  
Cuidado   

Criar uma 
linha de 
cuidado para 
pacientes em 
uso de 
psicotrópicos. 

 

 

Acompanhame
nto de 100 % 
da população 
em uso de 
psicotrópicos. 

Oferecer uma 
alternativa para 
tratamento não 
medicamentoso
. 

Redução da 
prevalencia de 
indivíduos e, 
uso de 
psicotrópicos. 

Levantamento 
do perfil dos 
usuários de 
psicotrópicos 
da UBSF. 

Protocolo para 
o cuidado de 
pacientes em 
uso de 
psicotrópicos. 

Capacitação 
da equipe para 
o manejo 
adequado dos 
pacientes em 

Organizacional: 
reorganização do 
processo de trabalho. 

Cognitivo: elaboração 
do protocolo; 
conhecimento sobre 
utilização de 
mindfulness. 

Político: articulação 
intersetorial, inter 
disciplinar e 
mobilização social. 

Financeiro: 
disponibilidade dos 
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não 
medicamentos
os; atenção 
voltada para a 
doença; não 
utilização de 
ferramentas 
de abordagem 
familiar. 

  
uso de 
psicotrópicos.  

Criação de 
grupos de 
meditação 
(mindfulness): 
melhora da 
memória e 
cognição, 
controle da 
ansiedade e 
depressão; 
melhora do 
sono. 

materiais necessários 
e de local adequado 
para as atividades de 
relaxamento 

Fonte: Autoria própria (2015). 

Os problemas sociais e financeiros apesar de estarem relacionados entre as 

principais causas de estresse, que terminam levando ao uso de psicotrópicos, não foi 

alvo de intervenção direta por considera-lo de pouca governabilidade pelos atores da 

área da saúde. Entretanto esta questão é comtemplada mesmo que indiretamente na 

intervenção de outras causas, como a promoção da reintegração no trabalho ou de 

novas formas de geração de renda lícitas direcionadas para as famílias disfuncionais 

a partir de uma rede de apoio, cuja ação inclui também o esclarecimento da 

população sobre as consequências do abuso de bebidas alcoólicas e outras drogas e 

a rede de apoio disponível para superação do vício.  Além da realização de oficinas 

de artesanato para auxílio na diminuição da ansiedade e depressão que também 

poderiam tornar-se fonte de renda.  

O projeto de intervenção proposto contemplou ações de promoção à saúde e 

prevenção de agravos em seus diversos níveis de atuação, merecendo destaque para 

a prevenção quaternária. Atualmente está em evidência a importância deste nível de 

prevenção.  

Jamoulle e Roland (2013) ainda na década de 80, descreveram o conceito de 

prevenção quaternária como um quarto e último tipo de prevenção, não relacionada 

ao risco de doenças e sim ao risco de adoecimento iatrogênico, ao excessivo 

intervencionismo diagnóstico e terapêutico e a medicalização desnecessária.  

A Prevenção Quaternária ficou definida como a detecção de indivíduos em 

risco de tratamento excessivo, para protegê-los de novas intervenções médicas 
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inapropriadas e sugerir-lhes alternativas eticamente aceitáveis (JAMOULLE; GOMES, 

2014; NORMAN; TESSER, 2009) 

Na verdade a Prevenção Quaternária se aplica a todos os campos da relação 

médico-paciente, quando se considera a profunda influência das atividades do médico 

e as crenças do paciente e as interações de ambos os atores do cuidado.  

A prática adequada da Prevenção Quaternária está intimamente relacionada 

com a gestão da clínica. Isso implica a correta coleta de informações, na prática da 

medicina centrada na pessoa e no respeito aos atributos nucleares da Atenção 

Primária a Saúde: acesso, coordenação, longitudinalidade e integralidade. Envolve 

não somente o conhecimento profundo dos principais problemas de saúde da região 

onde se atua como também a adequada organização do serviço, seja oferecendo 

acesso às pessoas quando sentem necessidade, seja coordenando os retornos de 

forma racional para que não haja estrangulamento da agenda.  

Como reforça Jamoulle e Gomes (2014), o conceito de Prevenção Quaternária 

se identifica como uma atenção humana e uma escuta empática que não tente 

medicalizar os problemas da vida. É o resgate do antigo “primum non nocere“ 

(„primeiro não prejudicar‟), uma resposta de médicos conscientes dos seus limites e 

desejosos de aplicar à sua prática os princípios da medicina centrada na pessoa e na 

medicina baseada em evidências.  

  

6.7. Sétimo passo: identificação dos recursos críticos 

O sétimo passo consiste em identificar os recursos críticos a serem 

consumidos para execução das atividades das operações, constituindo uma atividade 

fundamental para analisar a viabilidade de um plano. São considerados recursos 

críticos aqueles indispensáveis para execução de uma operação e que não estão 

disponíveis e por isso mesmo é muito é importante que a equipe tenha clareza de 

quais são, para criar estratégias para viabilizá-los (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 

2010).   

Os recursos críticos para o desenvolvimento das operações definidas para o 

enfrentamento dos nós críticos do problema “Alta prevalência do uso de psicotrópicos” 

estão descritos no Quadro 4. 
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Quadro 4 – Recursos críticos para o desenvolvimento das operações definidas para o 

enfrentamento dos “nós críticos” do problema: “Alta prevalência do uso de 

psicotrópicos” na população adstrita da Unidade Básica de Saúde da Família Dom Almir 

equipe Jardim Sucupira em Uberlândia-MG em 2015.   

Operação/Projeto Recursos críticos 

MaisSaúde  

 

Organizacional: organização da agenda para os encontros dos 
grupos operativos e atividades de campo. 

Político: conseguir espaço na rádio comunitária com apoio das 
figuras políticas; mobilização social e articulação intersetorial para 
a caminhada e horta comunitária; articulação com as redes de 
apoio (presidência dos AA e AD, CRAS, CREAS) para expansão 
do projeto. 

Financeiro: aquisição de folhetos educativos e outros recursos 
materiais necessários. 

Mais Diversão e Arte  

 

Organizacional: identificação e coaptação dos facilitadores para as 
oficinas; formação dos grupos. 

Político: apoio das ONGs, Associação de Bairro, Centros 
Profissionalizantes; mobilização social e articulação intersetorial. 

Financeiro: aquisição do espaço e dos recursos materiais 
necessãrios. 

Mais Família   

 

 

Organizacional: organizar tempo e fluxo para a coleta e registro 
das informações familiares e ambientais; rodas de conversa para 
troca de experiências de superação de conflitos familiares; 
organizar visitas dos acompanhamentos domiciliares.  

Político: apoio das organizações comunitárias e apoio das 
organizações comunitárias e da Casa da Família/CRAS; 
mobilização social; articulação intersetorial.; mobilização social; 
articulação intersetorial.  

Financeiro: aquisição de folhetos educativos e outros recursos 
materiais necessários; lugar e condições para realização dos 
encontros. 

Saber Mais   Financeiro: aquisição de folhetos educativos e outros recursos 
materiais necessários. 

Menos Remedio    

 

Organizacional: organizar agenda e pessoal para os grupos 
operativos.  

Político: mobilização social e multidisciplinar; adesão da 
população. 

Financeiro: Aquisição de folhetos educativos e outros recursos 
materiais necessários; lugar e condições para realização dos 
encontros. 
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Mais Rede  

 

Político: articulação entre os setores assistenciais (UBSF, CAPS, 
NASF, CRAS, CREAS). 

Financeiro: garantia das guias de referência e contra-referência; 
garantia do transporte dos usuários. 

Mais Cuidado   

 

 

Cognitivo: elaboração do protocolo; conhecimento sobre utilização 
de mindfulness. 

Financeiro: disponibilidade dos materiais necessários e de local 
adequado para as atividades de relaxamento 

Fonte: Autoria própria (2015). 

 

6.8. Oitavo passo: análise de viabilidade 

O oitavo passo leva em consideração que o ator que está planejando não 

controla todos os recursos necessários para a execução do seu plano, necessitando 

assim analisar sua viabilidade identificando os atores que controlam recursos críticos, 

avaliando a motivação desses atores em relação aos objetivos pretendidos para, 

então, desenhar ações estratégicas para motivar os atores e construir a viabilidade da 

operação. A motivação de um ator pode ser classificada como “favorável” quando 

concorda em colocar o recurso crítico à disposição para o ator que está planejando, 

“indiferente” quando ainda não está claro se fará oposição ou não à utilização do 

recurso e “contrária” quando manifesta oposição ativa à utilização do recurso 

(CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010).   

A seguir apresenta-se no Quadro 5 o desenho das ações para motivação dos 

atores e viabilização das operações.  

Quadro 5 – Propostas de ações para motivação dos atores e viabilização das operações 
para os “recursos críticos” do problema: “Alta prevalência do uso de psicotrópicos” na 
população adstrita da Unidade Básica de Saúde da Família Dom Almir equipe Jardim 
Sucupira em Uberlândia-MG em 2015.   

Operação/
Projeto 

Recursos 
críticos 

Ator que 
controla 

Motivação Ações 
estratégicas 

MaisSaúde  

 

Organizacional: 
organização da agenda 
para os encontros dos 
grupos operativos e 
atividades de campo. 

Político: conseguir espaço 

Enfermeira 

 

 

Setor de 

Favorável 

 

 

Indiferente 

Buscar apoio 
interdisciplinar 
(educador físico, 
nutricionista, 
assistente social). 

Apresentar o 
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na rádio comunitária com 
apoio das figuras políticas; 
mobilização social e 
articulação intersetorial 
para a caminhada e horta 
comunitária; articulação 
com as redes de apoio 
(presidência dos AA e AD, 
CRAS, CREAS) para 
expansão do projeto. 

Financeiro: aquisição de 
folhetos educativos e 
outros recursos materiais 
necessários. 

Comunicaç
ão Social, 
Secretaria 
Municipal 
de Saúde 
 
 
 
 
Secretaria 
Municipal 
de Saúde 

 

 

 

 

Indiferente 

projeto e buscar 
apoio das 
instituições e 
dos 
profissionais 
(psicólogos, 
assistente 
social, 
farmacêutico, 
educador físico, 
nutricionista). 

Apresentar o 
projeto e buscar 
apoio. 

Mais Diversão 
e Arte  

 

Organizacional: 
identificação e coaptação 
dos facilitadores para as 
oficinas; formação dos 
grupos. 

Político: apoio das ONGs, 
Associação de Bairro, 
Centros Profissionalizantes; 
mobilização social e 
articulação intersetorial. 

Financeiro: aquisição do 
espaço e dos recursos 
materiais necessãrios. 

Associação 
de Bairro 

 

ONG 
Emcantar, 
Centro 
Profissionali
zante 
Alvorada 

 
CESAG 

Favorável 

 

 

Indiferente 

 

Favorável 

...... 

 

Apresentar o 
projeto e buscar 
apoio das 
instituições 

 

...... 

 

Mais Família   

 

 

Organizacional: organizar 
tempo e fluxo para a coleta 
e registro das informações 
familiares e ambientais; 
rodas de conversa para 
troca de experiências de 
superação de conflitos 
familiares; organizar visitas 
dos acompanhamentos 
domiciliares.  

Político: apoio das 
organizações comunitárias 
e da Casa da 
Família/CRAS; mobilização 
social; articulação 
intersetorial.  

Financeiro: aquisição de 
folhetos educativos e 
outros recursos materiais 
necessários; lugar e 
condições para realização 

Grupo de 
apoio 
(associação 
de bairro, 
psicólogo, 
assistente 
social) 
 
 
 
 
Secretaria 
Municipal 
de Saúde, 
Secretaria 
de 
Assistência 
Social, 
Associação 
Bairro 

Indiferente 

 

 

 

 

 

Indiferente 

Apresentar o 
projeto e buscar 
apoio 

 

 

 

 

Apresentar o 
projeto e buscar 
apoio, em 
especial da 
Casa da 
Família/ CRAS 



69 
 

 

dos encontros. 

Saber Mais   Financeiro: aquisição de 
folhetos educativos e 
outros recursos materiais 
necessários. 

Secretaria 
Municipal 
de Saúde 

Favorável ..... 

Menos 
Remedio    

 

Organizacional: organizar 
agenda e pessoal para os 
grupos operativos.  

Político: mobilização social 
e multidisciplinar; adesão 
da população. 

Financeiro: aquisição de 
folhetos educativos e 
outros recursos materiais 
necessários; lugar e 
condições para realização 
dos encontros. 

Médico da 
UBSF 
 
 
Usuários de 
psicotrópico
s 
 
 
Secretaria 
Municipal 
de Saúde 

Favorável 

 

Indiferente 

 

Favorável 

 
 
 
Buscar apoio do 
psiquiatra e 
envolver os 
ACS 
 
 
 
 
....... 

 

Mais Rede  

 

Político: Articulação entre 
os setores assistenciais 
(UBSF, CAPS, NASF, 
CRAS, CREAS). 

Financeiro: garantia das 
guias de referência e 
contra-referência; garantia 
do transporte dos usuários. 

 

Secretaria 
Municipal 
de Saúde 

 

Indiferente 

 

Apresentar o 
projeto e buscar 
apoio e adesão 
dos 
profissionais da 
rede 

Mais Cuidado   

 

 

Cognitivo: elaboração do 
protocolo; conhecimento 
sobre utilização de 
mindfulness. 

 

Financeiro: disponibilidade 
dos materiais necessários e 
de local adequado para as 
atividades de relaxamento 

Secretaria 
Municipal 
de Saúde e 
Universidad
e Federal 
de 
Uberlândia 

CESAG 

Favorável 

 

 
 
 
Favorável 

.... 

 

 
 
 
.... 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 

 

6.9.  Nono passo: elaboração do plano operativo 

O nono passo tem o objetivo de definir os prazos para a execução das ações e 

os responsáveis por acompanhar cada uma das operações estratégicas, com o papel 
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de garantir que estejam sendo executadas de forma coerente e de acordo com o 

cronograma previsto (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010).   

A seguir (Quadro 6) estão descritas as ações com seus respectivos 

responsáveis e os prazos para a execução. 

Quadro 6 - Plano operativo para o enfrentamento do problema: “Alta prevalência do uso 
de psicotrópicos” na população adstrita da Unidade Básica de Saúde da Família Dom 
Almir equipe Jardim Sucupira em Uberlândia-MG em 2015.   

 
Operação/ 
Projeto 

Resultados 
esperados 

Produtos 
esperados 

Ações 
estratégicas 

Responsável Prazos 

MaisSaúde  

Promover hábitos e 
estilos de vida 
saudáveis.  

 

Melhorar o 
conhecimento 
da população 
sobre as 
consequência
s do abuso de 
bebidas 
alcoólicas e 
droga dicção 
e as redes de 
apoio 
disponíveis. 

Reduzir o 
sedentarismo. 

Diminuir a 
Ansiedade. 

Melhorar a 
qualidade do 
sono.  

Alimentação 
mais 
saudável. 

Programas 
de 
educação 
para uma 
saúde 
mental e 
uma 
saudável 
convivência 
na 
comunidade
: rádio 
comunitária; 
publicidade 
volante; 
grupos 
operativos 
na UBSF. 

Programa 
de 
caminhada. 

Orientação 
Nutricional. 

Horta 
Comunitária. 

Capacitação 
dos ACS e 
líderes 
formais e 
informais. 

Buscar apoio 
interdisciplinar 
(educador 
físico, 
nutricionista, 
assistente 
social). 

Apresentar o 
projeto e 
buscar apoio 
das 
instituições e 
dos 
profissionais 
(psicólogos, 
assistente 
social, 
farmacêutico
, educador 
físico, 
nutricionista). 

Apresentar o 
projeto e 
buscar 
apoio. 

Solange 
(enfermeira) 

André 
(psicólogo) 

4 meses 

Mais Diversão e 
Arte  

Aumentar/Desenvol
ver opções de lazer 

Diminuir a 
ansiedade e 
depressão. 

Promover a 

Oficinas de 
trabalhos 
manuais. 
E/OU 
 

...... 

 

Apresentar o 

André 
(psicólogo)  

Joel 
(médico) 

5 meses 
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e cutura. integração 
social. 

Oficina de 
Música e 
Canto.  
E/OU 

Oficina da 
beleza 
(aulas de 
maquiagem, 
cuidados 
pessoais e 
bem vestir). 
E/OU 

Grupo de 
ginástica 
e/ou dança. 

projeto e 
buscar apoio 
das 
instituições 

 

...... 

 

 

Mais Família   

Oferecer 
informação e apoio 
para incentivar a 
união nas famílias 
e evitar o consumo 
de álcool e outras 
drogas e de outras 
crises nas famílias 
disfuncionais. 

Promover a 
reintegração no 
trabalho ou de 
novas formas de 
geração de renda 
lícita.  

Melhorar os 
recursos e a 
conscientizaç
ão da 
população 
para uma vida 
mais saudável 
em família. 

Utilização 
de 
instrumento
s de 
abordagem 
familiar pela 
equipe 
multidiscipli
nar 

Desenvolvi
mento de 
grupos de 
apoio às 
famílias 
disfuncionai
s.  

Organizaçã
o de visitas 
domiciliares 
pelos 
grupos de 
apoio 
(organizaçõ
es 
populares, 
psicólogo e 
assistente 
social). 

Apresentar o 
projeto e 
buscar apoio 

 

 

Apresentar o 
projeto e 
buscar 
apoio, em 
especial da 
Casa da 
Família/ 
CRAS 

Solange 
(enfermeira) 

André 
(psicólogo)  

Joel 
(médico) 

3 a 5 
meses 

Saber Mais   

Oferecer informação 
e esclarecimento 
sobre as doenças 
crônicas (seus 

Melhorar o 
conhecimento 
dos doentes 
crónicos 
sobre suas 
doenças 

Longitudinal
idade no 
cuidado dos 
doentes 
crónicos;  

..... Solange 
(enfermeira) 

3 meses 
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determinantes, 
prevenção de 
complicações, 
tratamentos 
possíveis, 
comorbidades). 

favorecendo a 
redução do 
estresse e 
promovendo a 
corresponsabi
lidade do 
cuidadopelo 
indivíduo e 
pela família. 

Correspons
abilização 
do cuidado 
pelo 
indivíduo e 
pela familia. 

Menos Remedio    

Incentivar a 
desmedicalização; 
diminuir a 
automedicação; 
incentivar a 
coresponsabilizaçã
o do cuidado.  

Maior 
esclareciment
o sobre o uso 
de 
psicotrópicos, 
seus 
beneficios,  
efeitos 
colaterais e 
alternativas 
não 
medicamento
sas. 

Formação 
de grupos 
operativos 
em Saúde 
Mental. 

 
Buscar apoio 
do psiquiatra 
e envolver os 
ACS 
 
 
 
 

 

Joel 
(médico) 

3 meses 

Mais Rede  

Criar uma linha de 
cuidado para 
pacientes em uso 
de psicotrópicos. 

Oferecer uma 
alternativa para 
tratamento não 
medicamentoso. 

Melhoria do 
fluxo 
referencia/ 
contra 
referência. 

Serviço 
organizado 
e 
formalizado 
em Saúde 
Mental. 

 

Apresentar o 
projeto e 
buscar apoio 
e adesão 
dos 
profissionais 
da rede 

Solange 
(enfermeira)  

Joel 
(medico) 

3 meses 

Mais Cuidado  

Criar uma linha de 
cuidado para 
pacientes em uso 
de psicotrópicos. 

 

 

Acompanham
ento de 100 
% da 
população em 
uso de 
psicotrópicos. 

Oferecer uma 
alternativa 
para 
tratamento 
não 
medicamento
so. 

Redução da 
prevalencia 
de indivíduos 
e, uso de 

Levantamen
to do perfil 
dos 
usuários de 
psicotrópico
s da UBSF. 

Protocolo 
para o 
cuidado de 
pacientes 
em uso de 
psicotrópico
s. 

Capacitação 
da equipe 
para o 
manejo 

.... 

 

 
 
 
.... 

 

Solange 
(enfermeira) 

André 
(psicólogo)  

Joel 
(médico) 

3 a 5 
meses 
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psicotrópicos. 

  

adequado 
dos 
pacientes 
em uso de 
psicotrópico
s.  

Criação de 
grupos de 
meditação 
(mindfulnes
s): melhora 
da memória 
e cognição, 
controle da 
ansiedade e 
depressão; 
melhora do 
sono. 

Fonte: Autoria própria (2015). 

 

6.10. Decimo passo: gestão do plano 

O décimo passo consiste em elaborar um sistema de gestão do plano capaz de 

coordenar e acompanhar a execução das operações, procurando garantir a eficiente 

utilização dos recursos, promovendo a comunicação entre os planejadores e 

executores, indicando as correções de rumo que se fizerem necessária. Torna-se, 

portanto, uma etapa crucial para o sucesso do processo de planejamento e dão deve 

ser negligenciada (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010).   

O plano de ação proposto está em construção e ainda não iniciou sua 

execução, contudo para comtemplar esta importante etapa de gestão do plano temos 

a planilha que será utilizada para acompanhamento da execução das operações no 

Quadro 7. 

Quadro 7 - Gestão do plano das ações para o enfrentamento do problema: “Alta 
prevalência do uso de psicotrópicos” na população adstrita da Unidade Básica de 
Saúde da Família Dom Almir equipe Jardim Sucupira em Uberlândia-MG em 2015.   

MaisSaúde Promover hábitos e estilos de vida saudáveis.  

Produtos 
esperados 

Responsá
vel 

Prazos Situação 
Atual  

Justificativa Novos 
Prazos 
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Programas de 
educação para 
uma saúde 
mental e uma 
saudável 
convivência na 
comunidade: 
rádio 
comunitária; 
publicidade 
volante; grupos 
operativos na 
UBSF. 

Programa de 
caminhada. 

Orientação 
Nutricional. 

Horta 
Comunitária. 

Capacitação 
dos ACS e 
líderes formais e 
informais. 

Solange 
(enfermeira) 

André 
(psicólogo) 

4 meses    

Mais Diversão e Arte Aumentar/Desenvolver opções de lazer e cutura. 

Produtos 
esperados 

Responsá
vel 

Prazos Situação 
Atual  

Justificativa Novos 
Prazos 

Oficinas de 
trabalhos 
manuais. E/OU 
 
Oficina de 
Música e Canto.  
E/OU 

Oficina da 
beleza (aulas de 
maquiagem, 
cuidados 
pessoais e bem 
vestir). E/OU 

Grupo de 
ginástica e/ou 
dança. 

André 
(psicólogo)  

Joel 
(médico) 

 

5 meses    

Mais Família  Oferecer informação e apoio para incentivar a união nas famílias e evitar o 
consumo de álcool e outras drogas e de outras crises nas famílias disfuncionais.Promover a 
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reintegração no trabalho ou de novas formas de geração de renda lícita. 

Produtos 
esperados 

Responsá
vel 

Prazos Situação 
Atual  

Justificativa Novos 
Prazos 

Utilização de 
instrumentos de 
abordagem 
familiar pela 
equipe 
multidisciplinar 

Desenvolviment
o de grupos de 
apoio às 
famílias 
disfuncionais.  

Organização de 
visitas 
domiciliares 
pelos grupos de 
apoio 
(organizações 
populares, 
psicólogo e 
assistente 
social). 

Solange 
(enfermeira) 

André 
(psicólogo)  

Joel 
(médico) 

3 a 5 
meses 

   

Saber Mais  Oferecer informação e esclarecimento sobre as doenças crônicas (seus 
determinantes, prevenção de complicações, tratamentos possíveis, comorbidades). 

Produtos 
esperados 

Responsável Prazos Situação 
Atual  

Justificativa Novos 
Prazos 

Longitudinalidad
e no cuidado 
dos doentes 
crónicos;  

Corresponsabili
zação do 
cuidado pelo 
indivíduo e pela 
familia. 

Solange 
(enfermeira) 

3 meses    

Menos Remedio   Incentivar a desmedicalização; diminuir a automedicação; incentivar a 
coresponsabilização do cuidado. 

Produtos 
esperados 

Responsá
vel 

Prazos Situação 
Atual  

Justificativa Novos 
Prazos 

Formação de 
grupos 
operativos em 

Joel 
(médico) 

3 meses    
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Saúde Mental. 

Mais Rede  Criar uma linha de cuidado para pacientes em uso de psicotrópicos. Oferecer 
uma alternativa para tratamento não medicamentoso 

Produtos 
esperados 

Responsá
vel 

Prazos Situação 
Atual  

Justificativa Novos 
Prazos 

Serviço 
organizado e 
formalizado em 
Saúde Mental. 

Solange 
(enfermeira)  

Joel 
(medico) 

3 meses    

Mais Cuidado  Criar uma linha de cuidado para pacientes em uso de psicotrópicos. 

Produtos 
esperados 

Responsá
vel 

Prazos Situação 
Atual  

Justificativa Novos 
Prazos 

Levantamento 
do perfil dos 
usuários de 
psicotrópicos da 
UBSF. 

Protocolo para o 
cuidado de 
pacientes em 
uso de 
psicotrópicos. 

Capacitação da 
equipe para o 
manejo 
adequado dos 
pacientes em 
uso de 
psicotrópicos.  

Criação de 
grupos de 
meditação 
(mindfulness): 
melhora da 
memória e 
cognição, 
controle da 
ansiedade e 
depressão; 
melhora do sono. 

Solange 
(enfermeira) 

André 
(psicólogo)  

Joel 
(médico) 

3 a 5 
meses 

   

Fonte: Autoria própria (2015). 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O diagnóstico situacional para a identificação e priorização de problemas que 

acometem a comunidade se mostrou uma excelente ferramenta para a construção 

coletiva de um plano de ação para o seu enfrentamento de maneira mais organizada 

e sistematizada.  

 Este método possibilitou a priorização de um problema de forma coletiva e que 

ações para superá-lo pudessem ser sugeridas com a participação dos atores 

envolvidos no processo, coresponsabilizando os envolvidos. 

 Inúmeros fatores desencadeantes e/ou agravantes do problema “alta 

prevalência do uso de psicotrópicos” foram identificados e como resultado deste 

processo várias operações foram propostas para seu enfrentamento, como a ”Mais 

Saúde”, “Mais Diversão e Arte”, “Mais Família”, “Saber Mais”, “Menos Remédio”, 

“Mais Rede” e “Mais Cuidado”, compondo o Plano de Intervenção apresentado. 

 O plano de intervenção proposto contemplou ações de promoção à saúde e 

prevenção de agravos em seus diversos níveis de atuação, com destaque para a 

prevenção quaternária.  

 Com a implantação deste plano de ação a equipe da UBSF Dom Almir Equipe 

Jardim Sucupira espera melhorar a abordagem dos pacientes com transtornos 

mentais, usuários ou não de psicotrópicos, conscientizando a população quanto ao 

uso destas medicações e de outras drogas. Com uma estratégia que procurou não 

apenas focar no controle e diminuição do uso de psicotrópicos, mas sim desenvolver 

uma linha de cuidado mais abrangente, conscientizando usuários e profissionais da 

saúde estimulando a corresponsabilidade nesta gestão do cuidado e apresentando 

terapêuticas não medicamentosas que contribuem não apenas para o transtorno 

mental como também para a melhoria da qualidade de vida de uma forma geral. 

 Ao buscar priorizar a abordagem familiar, garantindo sua aplicação para as 

famílias disfuncionais dos pacientes com transtorno mental, permitirá ampliar as 

ações de apoio multidisciplinar e intersetorial, com maior possibilidade de 

harmonização da família e de uma melhor integração desta com a comunidade.  

 Merece destaque a iniciativa da proposição de introduzir a meditação 

(mindfulness) como potente ferramenta para o controle do estresse, desmistificando 

as barreiras para seu exercício e capacitando o indivíduo para a autonomia da sua 

prática. 



78 
 

 

REFERÊNCIAS 
 
 

ALVARENGA, J.M. et al. Prevalence and sociodemographic characteristics associated 
with benzodiazepines use among community dwelling older adults: the Bambuí Health 
and Aging Study (BHAS). Rev Bras Psiquiatr.v.30, n.1. p. 7-11, 31 out. 2007. 
Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-
44462008000100002&script=sci_abstract&tlng=pt> Acesso em: 23 jun. 2014.  
 
 
AQUINO, DS. Por que o uso racional de medicamentos deve ser uma prioridade? 
Ciência & Saúde Coletiva. 13 (Sup.), p. 733-36, 2008.  
 
 
ARRAIS, P.S.D. et al.  Aspectos do processo de prescrição e dispensação de 
medicamentos na percepção do paciente: estudo de base populacional em 
Fortaleza,Ceará, Brasil. Cad. Saúde Pública. Rio de Janeiro, v.23, n.4, p. 927-37, 
abr, 2007. 
 
 
AUCHEWSKI, L. et al. Avaliação da orientação médica sobre os efeitos colaterais dos 
benzodiazepínicos. Rev. Bras. Psiquiatr., v. 26,  n. 1, p. 24-31,   2004. Disponível 
em: www.scielo.br/pdf/rbp/v26n1/a08v26n1.pdf Acesso em: 01 mar. 2015. 
 
 
BASQUEROTE, M. et al.  Benzodiazepínicos:  causas  para  o  uso  e  consequências  
na  vida  da  população.  In: Congresso Sul-Brasileiro de Medicina de Família e 
Comunidade. Florianópolis, v.1, n.1., 2012.  Disponível em:< 
http://www.cmfc.org.br/sul/article/view/52>  Acesso  em:  27  fev. 2015. 
 
 
BERNIK, M. A.; SOARES, M.B. M.; SOARES, C.N. Padrões de uso, tolerância e 
dependência. Arq. Neuro-Psiquiat., São Paulo,  v.48, n.1, p.131-37, 1990. Disponível 
em <http://www.scielo.br/scielo.php?> acessos em 10 out. 2015. 
 
 
BOCHNER, R.; FARZA, H.R. Casos de intoxicação por medicamentos registrados 
pelo sistema nacional de notificações para a vigilância sanitária (NOTIVISA). In: 
Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, 9, 2009, Recife: ABRASCO. Pôster. 
 
 
BRASIL. Biblioteca Virtual em Saúde. Descritores em Ciências da Saúde. Brasília 
[online], 2014a. Disponível em: http://decs.bvs.br Acesso em 23 mar. 2015. 
 
 
______. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE Censo2010.   Brasília 
[online], 2015a. Disponível em: < http://www.censo2010.ibge.gov.br/pt/ > Acesso em 
30 mar. 2015. 



79 
 

 

______. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE Cidades@.   Brasília 
[online], 2015b. Disponível em: < http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php > 
Acesso em 30 mar. 2015. 
 
 
______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde - Datasus. Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde-CNES. 2015c. Disponível em: < 
http://cnes.datasus.gov.br > Acesso em: 20 mar. 2015. 
 
 
______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde - Datasus. Sistema de 
Informação de Atenção Básica – SIAB Net. 2015d. Disponível em: 
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?siab/cnv/SIABCMG.def Acesso em: 20 
mar. 2015. 
 
 
______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília : Ministério da 
Saúde, 2012. 110 p. (Série E. Legislação em Saúde) 
 
 
______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no 
SUS - PNPIC-SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 92 p. (Série B. Textos 
Básicos de Saúde) 
 
 
______. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumo 
Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. 
Serviços farmacêuticos na atenção básica à saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 
2014b. 108 p.- (Cuidado farmacêutico na atenção básica; caderno 1). 
 
 
BURKE, A. Comparing individual preferences for four meditation techniques: zen, 
vipassana (mindfulness), qigong, and mantra. Explore, v. 8, n. 4, p. 237–42, 2012.  
 
 
CAMPAYO, J.G. La práctica del “estar atento” (mindfulness) en medicina. Impacto en 
pacientes y profesionales. Atenc Prim. v. 40, n. 7, 2008, p. 363-66. 
 
 
CAMPOS, F. C. C.; FARIA H. P.; SANTOS. M. A. Planejamento e avaliação das 
ações em saúde. NESCON/UFMG - Curso de Especialização em Atenção Básica em 
Saúde da Família. 2 ed. Belo Horizonte: Nescon/UFMG, 2010. 
 
 
CARVALHO, A.L; COSTA, M.R; FAGUNDES, H. Uso racional de psicofármacos. 
Subsecretaria de Ações e Serviços de Saúde, Coordenação de Programas de Saúde 
Mental-CPSM/SMS. Rio de Janeiro. v.1, n.1, 2006, p. 1-6. Disponível em: 



80 
 

 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/judicializacao/pdfs/289.pdf . Acesso em: 23 de 
dez. 2015. 
 
 
CHIESA, A.; SERRETTI, A. Mindfulness-based stress reduction for stress 
management in healthy people: a review and meta-analysis. J Altern Complement 
Med. v. 15, n. 5, p. 1-8, May 2009. 
 
 
DEMARZO, M.M.P. Meditação aplicada à saúde. In: Programa de Atualização em 
Medicina de Família e Comunidade.1 ed. Porto Alegre-RS: Artmed Panamericana 
Editora, 2011, v.6, p. 1-18. 
 
 
FARIA, H. P. de; COELHO, I. B; WERNECK, M. A. F.; SANTOS, M. A. Modelo 
assistencial e atenção básica em saúde. 2ª ed. Belo Horizonte: NESCON/UFMG/ 
COOPEMED. 2010. 68p. 
 
 
FERRARI, C. K. B. et al. Falhas na prescrição e dispensação de medicamentos 
psicotrópicos: Um problema de saúde pública. Ver Ciênc Farm Básica Apl, v. 34, 
n.1, p. 109-16, 2013. 
 
 
FINUCANE, A.; MERCER, S.W. An exploratory mixed methods of the acceptability 
and effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy for patients with active 
depression and anxiety in primary care. BMC Psychiatry. p.3-14, 2006. 
 
 
FIRMINO, K.  F.  et  al.  Fatores  associados  ao  uso  de benzodiazepínicos no 
serviço municipal de saúde da cidade  de  Coronel  Fabriciano,  Minas  Gerais,  Brasil. 
Caderno de Saúde Pública,Rio de Janeiro, v. 27, n. 6, p. 1223-32, 2011. 
 
 
FLECK, M.P.; HORWATH, E. 2005. Pharmacologic management of difficult-to treat 
depression in clinical practice. Psychiatr Serv, v.56, n.8, p.1005-101, 2005.  
 
 
GALDUROZ, J. C. F. et al. Uso de drogas psicotrópicas no Brasil: pesquisa domiciliar 
envolvendo as 107 cidades maiores no país – 2001. Rev Latino-am Enferm. v. 13, n. 
especial, p. 888-95, 2005. 
 
 
GALDUROZ, J. C. F. Uso e abuso de drogas psicotrópicas no Brasil. Revista IMESC. 
n. 3, p. 37-42, 2001. 
 
 
GALLEGUILLOS, T. et al. Tendencia del uso de benzodiazepinas em una muestra de 
consultantes em atención primaria. Revista Médica Chile, v.131, n.5, p. 535-40, 
maio, 2003. 



81 
 

 

 
 
HOFMANN, S.G, et al.  The Effect of Mindfulness-Based Therapy on Anxiety and 
Depression: A Meta-Analytic Review . J Consult Clin Psychol. v.78, n.2, p. 169-83, 
april 2010.  
 
 
HUF, G.; LOPES, C.S.; ROZENFELD, S. O uso prolongado de benzodiazepínicos em 
mulheres de um centro de convivência para idosos. Cad Saúde Pública.v.16, n.1, p. 
351-62 , 2000. 
 
 
HOLLON, S.D. et al. Psychotherapy and medication in the treatment of adult and 
geriatric depression: Which monotherapy or combined treatment? Archives of 
General Psychiatry, v.66, n.4, p. 455-68, 2005. 
 
 
JAMOULLE, M.;  GOMES, L.F. Prevenção Quaternária e limites em medicina. Rev 
Bras Med Fam Comunidade. Rio de Janeiro, v.31, n.10, p. 186-191,  abr-jun 2014. 
 
 
JAMOULLE, M.; ROLAND, M. Prévention quaternaire De Wonca world Hong Kong 
1995 à Wonca world Prague 2013. Wonca world Prague [Internet]. 2013. Poster. 
Disponível em: http://www.ph3c.org/PH3C/docs/27/000284/0000440.pdf. Acesso em: 
15 mai 2016. 
 
 
KABAT-ZINN, J. Full Catastrophe Living: Using the wisdom of your body and 
mind to face stress, pain and illness. Estados Unidos: Bantam Dell, 1990. 471 p. 
 
 
____________.  Mindfulness-based stress reduction (MBSR). Construct Hum Sci. 
v.8, p.73-107, 2003. 
 
 
LEITE, J.  R., et al.  Effect of progressive self-focus meditation on attention, anxiety 
and depression scores. Percept Mot Skills, v. 110, n. 3, p. 840-48, 2010.  
 
 
LONGO, L.P.; JOHNSON, P. Benzodiazepines - Side Effects, Abuse Risk and 
Alternatives. American Family Physician. v.61,n.7, abr 2000. 

MENDES, E.V. Os fundamentos para a construção e os elementos constitutivos das 
Redes de Atenção à Saúde no SUS. In: MINAS GERAIS. Escola de Saúde Pública do 
Estado de Minas Gerais. Implantação do Plano Diretor da Atenção Primária à 
Saúde: Oficina I – Redes de Atenção à Saúde. Belo Horizonte: ESPMG, p. 50-56, 
2009. 
 
 



82 
 

 

MENDONÇA, R.T.; CARVALHO, A.C.D. O papel de mulheres idosas consumidoras 
de calmantes alopáticos na popularização do uso destes medicamentos.  Revista 
Latino-americana de Enfermagem. v.13 (número especial), pp. 1207-1212, 2005. 
MENDONÇA, R.T. et. al. Medicalização de mulheres idosas e interação com consumo 
de calmantes. Saúde soc., São Paulo, v. 17, n. 2, p. 95-106, 2008. 
 
 
MENEZES, CB; DELL‟AGLIO, DD; BIZARRO, L. Meditação, bem-estar e a ciência 
psicológica: revisão de estudos empíricos. Interação Psicol, v. 15, n. 2,pp. 239-248, 
2012.  
 
 
MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Linha Guia. 
Atenção em Saúde Mental, 2 ed. Belo Horizonte, 2006, 238p. 
 
 
NETTO, M.U.; FREITAS, O.; PEREIRA, L.R.L. Antidepressivos e benzodiazepínicos: 
estudo sobre o uso racional entre usuários do SUS em Ribeirão Preto. Rev Cienc 
Farm Básica Apl. v.33, n.1, p. 77-81, 2012. 
 
 
NORDON, D.G.  et al. Características da população que usa benzodiazepínicos em 
Unidade  Básica  de  Saúde  da  Vila  Barão  de  Sorocaba.  Rev  Fac Ciênc  Méd 
Sorocaba. v. 12, n. 2, p. 14-20, 2010.  
 
 
_________________. Características do uso de benzodiazepínicos por mulheres que 
buscavam tratamento na atenção primária. Rev Psiquiatr RS. v.31, n.3, p. 152-8, 
2009.  
 
 
NORMAN, AH. TESSER, CD. Prevenção quaternária na atenção primária à saúde: 
uma necessidade do Sistema Único de Saúde. Cadernos de Saúde Pública, v.25, 
n.9, p.2012-20, set 2009. 
 
 
O‟BRIEN C.P., Benzodiazepine use, abuse, and dependence. J Clin Psychiatry. 
v.66, p. 28-33, 2005. (Suppl 2)  
 
 
Organización Mundial de la Salud - OMS. Perspectivas políticas de la OMS sobre 
medicamentos. Promoción del uso racional de medicamentos: componentes 
centrales. Ginebra: Organizacion Mundial de la Salud; Set. 2002, 5 p. Disponível em: 
http://www.who.int/medicinedocs/collect/medicinedocs/pdf/s4874s/s4874s.pdf. Acesso 
em: 12 dez. 2015. 
 
 
________________________________. Informe sobre la salud en el mundo. 
Salud mental: nuevos conocimientos, nuevas esperanzas. Ginebra: Organizacion 
Mundial de la Salud; 2001, 178 p. 



83 
 

 

 
 
ORLANDI, P.; NOTO, A.R. Uso indevido de benzodiazepínicos: um estudo com 
informantes-chave no município de São Paulo. Rev. Latino-Am. Enfermagem, 
Ribeirão Preto, v. 13, n. spe, set-out. 2005. p. 896-902, 2005.  
 
 
PASSOS, G. S. et al. Tratamento não farmacológico para insônia crônica.  Rev bras 
Psiquiatr.  v. .29,  n.3, p.279-282,  2007.  Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rbp/v29n3/2411.pdf.> Acesso em 12 mai. 2016. 
 
 
QUINTANA M.I. et al. Epidemiology of Psychotropic Drug Use in Rio de Janeiro, 
Brazil:  Gap  in  Mental  Illness  Treatments.  PLoS ONE, v.8, n.5, 2013. Disponível 
em: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0062270 
Acesso em: 22 dez. 2015. 
 
 
RIBEIRO, C.S. et al. Chronic use of diazepam in primary healthcare centers: user 
profile and usage pattern. São Paulo Med J. v. 125, n.5, pp. 270-274, 2007. 
RODRIGUES, M.A.P.; FACCHINI, L.A.; LIMA, M.S. Modificações nos padrões de 
consumo de psicofármacos em localidade do Sul do Brasil. Rev Saúde Pública. v.40, 
n.1, p. 107-14, 2006. 
 
 
HERRERA, L.S., L. et al. Utilización de benzodiazepinas en la Atención Primaria de 
Salud. Rev Cubana Med Gen Integr. Ciudad de La Habana. v. 18, n.3, may-jun 2002. 
 
 
SILVA, R . et  al.  Dispensação  de  benzodiazepínicos  em quatro drogarias no setor 
central do munícipio de Goiânia – GO. Revista Eletrônica de Farmácia, v. 2, n.2, p-
p. 187-9, 2005. Suplemento. Disponível em: 
https://revistas.ufg.br/REF/article/download/2010/1978 Acesso em: 27 ago. 2015. 
 
 
SOUZA, A.R.L.; OPALEYE, E.S.; NOTO, A.R. Contextos e padrões do uso indevido 
de benzodiazepínicos entre mulheres. Ciênc. Saúde Coletiva.   v. 18, n. 4, p. 1131-
40,  2013. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v18n4/26.pdf Acesso em: 22 
dez. 2015. 
 
 
UBERLÂNDIA. Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano-
SEPLAN. Banco de Dados Integrados de Uberlândia (BDI) 2015. Uberlândia,  v.1, 
2015a, 65 p.  
 
 
____________. Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano-
SEPLAN. Caderno Informativo: Políticas Públicas Sociais Setoriais da Rede do 
Município de Uberlândia. Uberlândia, 2015b, 201 p.  
 



84 
 

 

 
____________. Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano-
SEPLAN. Áreas de Abrangência 2015. Uberlândia, 2015c, 20 p.  
 
 
____________. Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Saúde-SMS. Plano 
Municipal de Saúde 2014-2017. Uberlândia, 2013, 98 p.  
 
 
VICENS, C.  et  al.  Comparative  efficacy  of  two  primary  care  interventions  to  
assist withdrawal  from  long  term  benzodiazepine  use:  A  protocol  for  a  clustered, 
randomized clinical trial. BMC Family Practice. pp.1-7, 2011. 
 
 
YATES, K.T.; CATRIL, M.P. Tendencias en la utilización de benzodiazepinas en 
farmacia privada. Rev chil neuro-psiquiatr. Santiago, v.47, n.1, p. 9-15, mar. 2009. 
 
 
ZAVASCHI, M.L.S. et al. Associação entre trauma por perda na infância e depressão 
na vida adulta. Rev Bras Psiquiatria. v.24, n.‟4, p. 189-195, 2002. 




