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RESUMO 

 

O consumo elevado de psicofarmacos é um problema real de nossa sociedade, que 
constitui uma preocupação para os professionais da saúde. Por isso o estudo é 
relevante para a Estratégia Saúde da família e objetivou elaborar um plano de 
intervenção visando à diminuição do uso indiscriminado de psicofarmacos entre 
pacientes atendidos no Programa Saúde da Família no Munícipio Maripá de Minas.   
Realizamos uma revisão bibliográfica sobre a utilização e uso abusivo de 
psicofarmacos na atenção primaria de saúde, na Biblioteca Virtual do NESCON, nas 
bases de dados do MEDLINE, LILACS e SciELO com os descritores:  psicotrópicos, 
atenção primária à saúde e promoção da saúde. Dentre os principais fatores 
envolvidos no uso de tais medicamentos, a ansiedade, estresse, depressão, 
problemas sociais e insônia. O uso abusivo de psicofarmacos provoca elevado risco 
de dependência que leva a dificuldades quando se deseja a interrupção do 
tratamento. Vários estudos feitos mostram que as mulheres apresentam maior 
prevalência de uso desses medicamentos. Também descrevem um elevado numero 
de prescrições aos adolescentes o que contribui ao aumento de consumo. Os 
psicofarmacos mais utilizados foram os antidepressivos e os ansiolíticos. O 
planejamento das ações com a finalidade de melhorar a qualidade de vida dos 
usuários, o trabalho educativo sobre os danos a saúde provocados pelo abuso do 
psicofarmacos, disponibilização de outras formas de tratamento e diagnostico 
psiquiátrico preciso podem contribuir para o uso racional desses medicamentos. É 
aqui á importância do nosso trabalho preventivo. 

 

Palavras-chave. Psicotrópicos.  Atenção primária à saúde. Promoção da saúde 

 

 



ABSTRACT 

 

The high consumption of psychopharmacos is a real problem of our society, which is 
a concern for health professionals. Therefore, the study is relevant to the Family 
Health Strategy and aimed to elaborate an intervention plan aimed at reducing the 
indiscriminate use of psych pharmaceuticals among patients attending the Family 
Health Program in the Municipality of Maripá de Minas. We carried out a bibliographic 
review on the use and abusive use of psychopharmacos in primary health care, in the 
Virtual Library of NESCON, in the databases of MEDLINE, LILACS and SciELO with 
the descriptors: psychotropic, primary health care and health promotion. Among the 
major factors involved in the use of such medications, anxiety, stress, depression, 
social problems and insomnia. The abusive use of psychopharmacos causes a high 
risk of dependence that leads to difficulties when it is desired to interrupt the 
treatment. Several studies have shown that women have a higher prevalence of 
these drugs. They also describe a high number of prescriptions for adolescents, 
which contributes to increased consumption. The most commonly used psych 
pharmaceuticals were antidepressants and anxiolytics. The planning of actions to 
improve the quality of life of users, educational work on the health damages caused 
by psych pharmaceutical abuse, availability of other forms of treatment and precise 
psychiatric diagnosis can contribute to the rational use of these drugs. Here is the 
importance of our preventive work. 
 

Keywords: Psychotropics. Primary health care. Health promotion. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Em 1850 foi fundado o Arraial Córrego do Meio sendo em 1890 sua 

denominação alterada para Maripá, nome de origem indígena que, apesar de 

diferentes opiniões dos historiadores, parece dizer “o pouso das coisas”. Em 1962 

passou a chamar “Maripá de Minas” através da Lei nº 2.764. O município foi 

emancipado e marcado pela imigração de famílias italianas, sírias e francesas, e a 

raça negra também teve papel fundamental no seu processo de desenvolvimento 

(PREFEITURA DE MARIPÁ DE MINAS, 2017). 

O município de Maripá de Minas está inserido na região da Zona da Mata, 

fazendo parte da Macrorregião de Saúde – Sudeste, constituída de 1.568.147 

habitantes, e da Microrregião de Bicas/São João Nepomuceno, conforme o Plano 

Diretor de Regionalização de Minas Gerais (PDR-MG), ligadas à Superintendência 

Regional de Saúde de Juiz de Fora. A microrregião de saúde Bicas/São João 

Nepomuceno caracteriza-se como micro bipolar, com sede nas cidades de Bicas e 

São João Nepomuceno, composta por nove municípios (Guarará, Maripá de Minas, 

Senador Côrtes, Bicas, Mar de Espanha, Pequerí, São João Nepomuceno, 

Descoberto e Rochedo de Minas) constituindo, assim uma população de 

aproximadamente 70.000 habitantes, alojados em uma área física de 1.568 Km² 

(PREFEITURA DE MARIPÁ DE MINAS, 2017). 

Os nove municípios não possuem gestão plena para administrar a área de 

saúde, responsabilizando-se diretamente pela atenção primária, possuindo um 

Consórcio de Especialidades Médicas (CIESP) operando na cidade de Bicas para 

atender a atenção secundária destes municípios, assim como o Hospital São José 

de Bicas, onde os pacientes são internados, estabilizados, lançados no SUSFÁCIL, 

aguardando vagas hospitalares para internamento em casos de emergência. 

Também, na atenção secundária, utilizamos a marcação de consultas e exames 

especializados na cidade de Juiz de Fora, coordenados pela Programação Pactuada 

Integrada (PPI). Por fim, para atendimento da atenção terciária ou alta complexidade 

é utilizado o município de Juiz de Fora, também através da Programação Pactuada 

Integrada (PPI). A cidade de Juiz de Fora é o núcleo urbano mais importante da 

macrorregião de saúde sudeste (PREFEITURA DE MARIPÁ DE MINAS, 2017). 
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Maripá de Minas possui população atual de 2.965 habitantes (IBGE, 2015), 

área de 77,74 km², densidade demográfica de 36,3 hab./ km² e índice de 

desenvolvimento humano (IDH) de 0,749. No município há 753 famílias utilizando 

abastecimento de água da rede pública (COPASA) e 182 famílias através de poços 

ou nascentes. Verifica-se que 855 famílias possuem coleta de lixo através da 

prefeitura municipal, 76 famílias tem o lixo queimado ou enterrado e 5 famílias o lixo 

a céu aberto. Em relação ao sistema de esgoto há 855 famílias utilizando encanado 

(fezes + urina) e 32 famílias com sistema de esgoto tipo fossa. Identificam-se 836 

famílias tendo consumo de água filtrada a nível domiciliar e 100 famílias com 

consumo de água sem tratamento. Não existe estação de tratamento de esgoto 

(ETE) no município. Encontra-se 100% da população com energia elétrica a nível 

domiciliar (939 famílias) (PREFEITURA DE MARIPÁ DE MINAS, 2017). 

O município possui três escolas com 669 alunos, sendo 102 alunos na 

educação infantil, 408 alunos no ensino fundamental e 159 alunos no ensino médio. 

Como serviços básicos encontra-se energia elétrica (CEMIG), água (COPASA), 

esgoto (prefeitura), telefonia fixa (TELEMAR), telefonia móvel (CLARO), banco 

(SICCOB, CREDIMATA, BRADESCO, BRASIL e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. O 

comércio é o setor bastante representativo, com predomínio de médio e pequeno 

comércio, tipo bares, padarias, supermercado, lojas diversas, farmácia, algumas 

fábricas de confecção de roupas íntimas, jeans, e fábrica de salgados, etc. 

(PREFEITURA DE MARIPÁ DE MINAS, 2017). 

A área de saúde em Maripá de Minas é formada além da Secretaria Municipal 

de Saúde pela Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Hélcio Roque de Matos, que 

funciona com médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem para atender a 

população 24 horas em esquema de plantão noturno, inclusive nos finais de 

semana. Também pelo Programa de Saúde da Família (PSF), inaugurado em 

novembro 2015; Farmácia de Minas “Fernando Moreira de Carvalho”, que funciona 

em prédio próprio no Centro Municipal de Saúde; e Unidade Municipal de 

Fisioterapia “Vida e Saúde” Rogério Luiz Braga construída antes da compra do 

terreno para construção do centro integrado de saúde (PREFEITURA DE MARIPÁ 

DE MINAS, 2017). 

Entre os serviços de saúde ofertados à população encontram-se: consultas 

médicas, consultas de enfermagem, serviços odontológicos, serviços de fisioterapia, 
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serviços de assistência farmacêutica, serviços de vigilância em saúde, serviços de 

apoio ao diagnóstico laboratorial (coleta de sangue), serviços de atendimento 

domiciliar, incluindo oxigenoterapia, serviços de transporte em saúde, programa de 

saúde da família, serviços de imunização, plantão ambulatorial noturno para 

urgência e emergência, serviços de eletrocardiograma, serviços de teleconsultoria 

(telecárdio, etc.), serviços de atendimento médico nas comunidades rurais, serviços 

de promoção em saúde, serviços de prevenção para saúde da mulher (preventivo), 

serviços de prevenção para saúde do homem (toque retal) e serviços de aplicação 

de insulinas a nível domiciliar (PREFEITURA DE MARIPÁ DE MINAS, 2017). 

Na Estratégia Saúde da Família (ESF) Pioneira contam com 939 famílias 

cadastradas (2.875 pessoas cadastradas), sendo 838 mulheres em idade fértil (10 a 

49 anos) e 654 homens acima de 40 anos. A estratificação segundo o risco social e 

clínico mostra que há 269 famílias cadastradas sem risco, 328 com risco baixo, 317 

com risco médio e 25 com risco alto (PREFEITURA DE MARIPÁ DE MINAS, 2017). 

No diagnóstico situacional realizado na área de abrangência da ESF Pioneira 

foram identificados os seguintes problemas de saúde: hipertensão, insuficiência 

cardíaca, Diabetes Mellitus I e II, obesidade, elevado consumo de psicofármacos.  

Em discussão com a equipe multidisciplinar da Unidade Básica de Saúde 

(UBS) foi discutido  esse conjunto de problemas, ou seja, as doenças do aparelho 

circulatório (HAS, insuficiência cardíaca), doenças endócrinas metabólicas (Diabetes 

Mellitus I e II, obesidade, hipercolesterolêmia, síndrome metabólica), elevado 

consumo de psicofarmacos, estilos de vida não saudáveis (alcoolismo, tabagismo, 

obesidade, sedentarismo) para eleição do problema considerado prioritário para 

investimento de toda equipe.  
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2 JUSTIFICATIVA 

 
A Estratégia de Saúde da Família (ESF) possibilitou diversos avanços na 

atenção à saúde, como melhoria dos níveis de saúde da população do município, 

redução da mortalidade infantil a zero, aumento na esperança de vida ao nascer e 

vinculação dos usuários a nossa equipe, o que permite maior e melhor 

acompanhamento deles, entre outros. Porém, ainda se observam dificuldades, tanto 

estruturais quanto relacionadas ao processo de trabalho na equipe ESF.  

Após a análise das informações obtidas através do método da Estimativa 

Rápida (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010) e discutidas pela equipe de saúde foi 

definido como principal problema de saúde o elevado consumo de psicofármacos na 

área descrita que tem com um número significativo de pessoas que tomam este tipo 

drogas. Elas as tomam em função de sentirem-se com insônia, deprimidas ou 

ansiosas, cansadas, em condições de estresse entre outras, sem terem 

conhecimento sobre os efeitos colaterais deste grupo de medicação. Pela 

observação ativa da área de abrangência da equipe, diagnóstico situacional, 

consulta de dados nos registros, identifica-se uma realidade socioeconômica 

dependendo da agricultura, certo grau de solidão e falta de estimulo para a vida em 

sociedade.  

Assim, a realização de ações educativas, mudanças em seus estilos de vida 

poderão melhorar de maneira significativa a qualidade de vida dos usuários, pelo 

fortalecimento das relações desta população com o serviço prestado pela equipe, 

informações sobre as drogas, uso racional e acompanhamento do usuário 

contribuindo pelos especialistas em questão para diminuir uso destas sustâncias e 

melhorar a qualidade de vida da população.  

Este problema necessita de intervenção a fim de evitar danos secundários, 

pois se sabe que os psicofármacos são agentes químicos que atuam sobre o 

sistema nervoso central (SNC) e estão em condições de alterar diversos processos 

mentais, gerando alterações na conduta, na percepção e na consciência. O 

tratamento dos transtornos mentais e do comportamento com drogas psicoativas é 

sintomático e seu uso deve limitar-se ao imprescindível e ao uso racional dos 

medicamentos. 
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3 OBJETIVOS  
 

3.1 Geral 

 

 Elaborar um plano de intervenção visando à diminuição do uso indiscriminado de 

psicofármacos entre pacientes atendidos no Programa Saúde da Família no 

Munícipio Maripá de Minas. 

 

 

3.2 Objetivos específicos: 

 

 Identificar os fatores que levam ao uso abusivo de psicofarmacos, 

 Capacitar a equipe de saúde para estimular práticas alternativas para melhorar 

os hábitos e estilo de vida no município. 
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4 METODOLOGIA 

 

Este projeto de intervenção foi iniciado pela realização do diagnóstico 

situacional da área de abrangência com o levantamento, discussão e priorização dos 

problemas existentes em reunião com a equipe de saúde para a elaboração de um 

plano de ação a fim de operacionalizar a intervenção visando diminuir o consumo de 

psicofarmacos. 

Em seguida foi realizado levantamento bibliográfico de artigos científicos, 

livros e textos indexados sobre o tema. As bases de dados informatizadas 

consultadas foram a Biblioteca Virtual do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva 

(NESCON), a Scientific Eletronic Library Online (SciELO), MEDLINE e Literatura 

Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Para a consulta 

foram utilizados os seguintes descritores:  psicotrópicos, atenção primária à saúde e 

promoção da saúde. 

Para a elaboração do plano de intervenção foi utilizado o Método do 

Planejamento Estratégico Situacional (PES) conforme os textos da seção 1 do 

Módulo de iniciação científica (CORRÊA; VASCONCELOS; SOUZA, 2013) e seção 

2 do Módulo de Planejamento e avaliação em ações de saúde (CAMPOS; FARIA; 

SANTOS, 2010). 
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5 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Substâncias (ou agentes) psicotrópicas também são conhecidas como 

psicofármacos, são substâncias que atuam no sistema nervoso central (SNC) e que 

são usadas no tratamento de distúrbios psíquicos. A classificação dos psicofármacos 

de acordo com sua ação terapêutica (ação específica indicada para o tratamento de 

determinada enfermidade) caracteriza-se como ansiolíticos, antidepressivos, 

antipsicóticos e alucinógenos (FRAIZ JUNIOR, sd). 

Os benzodiazepínicos são fármacos de prescrição e dispensação restrita, 

utilizados em casos de convulsões, insônia e ansiedade. Nestes dois últimos casos o 

tratamento não deve ultrapassar quatro semanas, no entanto, sua utilização é por 

muitas vezes inadequada, o que tem despertado preocupação na área de saúde 

pública (SILVA; RODRIGUES, 2014). 

No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) define a Rede de Atenção 

Psicossocial para atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno 

mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas 

(BRASIL, 2011). Devido ao impacto considerável na vida das pessoas com 

transtornos mentais e seus familiares tem-se desenvolvido políticas públicas na 

área.  

Estudo de revisão visando descrever o que a literatura discute a respeito das 

práticas de saúde na atenção primária à saúde e o uso de psicotrópicos aponta a 

prevalência do uso de psicofármacos em: mulheres; desempregados e pessoas com 

níveis sociais mais elevados. O uso aumenta com o avançar da idade ocorrendo de 

forma prolongada e concomitante a outros psicotrópicos. No Brasil, as prescrições, 

geralmente, são realizadas por psiquiatras, ao contrário de outros países onde as 

prescrições são na maioria de médicos clínicos da atenção básica (WANDERLEY; 

CAVALCANTI; SANTOS, 2013). 

Análise de publicações científicas na área da saúde discute a respeito do 

consumo abusivo de fármacos estimulantes, depressores e alucinógenos pelos 

usuários da Estratégia Saúde da Família. Nesta orientação, estudo de revisão 

integrativa por meio de uma busca de artigos, de 2010 a 2015, nas bases de dados 

SciELO e Lilacs aponta como perfil característico desses usuários serem do sexo 

feminino, com idade entre 30 e 40 anos, estarem desempregados, terem ensino 
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fundamental, doenças crônicas e não apresentarem transtorno mental 

diagnosticado. Entre os principais fármacos usados encontram-se principalmente 

antidepressivos e benzodiazepínicos (MOURA; PINTO; MARTINS et al., 2016). 

Estudo quantitativo de caráter correlacional-descritivo de 430 pacientes de 

atenção primária à saúde de uma cidade do interior paulista encontra prevalência de 

uso de psicotrópicos de 25,8%. Na análise univariada e regressão logística 

multivariada mostra associação entre uso de psicofármacos e transtornos mentais 

comuns, uso de medicamentos não psicofármacos, número de medicamentos 

prescritos, número de comprimidos/dia, patologias clínicas, idade e escolaridade. Na 

análise multivariada os preditores para uso de psicofármacos foram os transtornos 

mentais comuns, patologias clínicas e escolaridade (BORGES et al., 2015). 

Estudo realizado com 365 mulheres em cinco unidades básicas de saúde do 

interior paulista encontra prevalência de transtornos mentais comuns de 44,1% e a 

de consumo de psicofármacos de 27,1% (BORGES; MIASSO; VEDANA, 2015). As 

autoras ressaltam que mais atenção é necessária ao padrão de uso e prescrição de 

psicofármacos na atenção básica.  

Wanderley, Cavalcanti e Santos (2013) ressaltam a necessidade do 

aperfeiçoamento das práticas de saúde na assistência em saúde mental, na 

perspectiva da atenção primária à saúde, relativo ao fenômeno do uso racional de 

psicotrópicos. Entretanto, evidências cientificas apontam melhoria da prescrição 

racional desses medicamentos pelos profissionais da saúde e conscientização dos 

riscos de uso abusivo pela população (MOURA et al., 2016). 

Problematizando a questão das práticas adotadas na prescrição de 

psicotrópicos pelos médicos de família e as suas dificuldades na construção do 

diagnóstico em saúde mental na Atenção Primária foi realizada pesquisa qualitativa 

com grupo focal com médicos de família e residentes da Residência de Medicina e 

Família e Comunidade no Rio de Janeiro. Observou-se que os médicos de família 

apresentam dificuldades na elaboração de um diagnóstico, prescrição de 

psicotrópicos e acompanhamento dos usuários em saúde mental (ALFENA, 2015). 

Investigação de 362 notificações de receitas B1 retidas em uma farmácia de 

manipulação de uma cidade do interior do Paraná mostra que as mulheres acima de 

55 anos são as detentoras da maioria as prescrições de benzodiazepínicos. A 

dependência foi encontrada em 43,27% dos casos e o profissional que mais 
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prescreveu foi o clínico geral, totalizando 56,45% das prescrições, enquanto que o 

fármaco mais prescrito foi o alprazolam (SILVA; RODRIGUES, 2014). Neste sentido, 

confirma-se o uso irracional dos benzodiazepínicos, principalmente entre os idosos, 

o que se deve em parte pela falta de conhecimento farmacológico apropriado por 

parte dos prescritores que em sua maioria são clínicos gerais (SILVA; RODRIGUES, 

2014). 

As questões em saúde mental são subjetivas e dependem muito de um olhar 

diferenciado; de uma escuta qualificada; de um vínculo usuário/médico; da 

abordagem ao usuário, para se diagnosticar e tratar adequadamente, seja com 

terapias alternativas e ou medicamentos (ALFENA, 2015). Neste sentido a questão 

da prescrição de psicotrópicos na Atenção Primária necessita, em geral, de uma 

avaliação multidisciplinar, com ajuda de psicólogos e ou de psiquiatras, sendo neste 

contexto importante o apoio matricial (ALFENA, 2015). Silva e Rodrigues (2014) 

apontam que são necessários programas de educação médica continuada que 

conscientizem tanto os profissionais da saúde quanto a população sobre o uso 

racional destas drogas. 
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6 PROJETO DE INTERVENÇÃO  

 

6.1 Definição e priorização dos problemas 

 

Mediante a compilação de informações da ESF Pioneira, no município Maripá 

de Minas, realizou-se o diagnóstico situacional da área de abrangência onde se 

levantaram os problemas existentes, os quais foram discutidos e priorizados em 

reunião com a equipe de saúde, realizando o plano de ação a fim de operacionalizar a 

intervenção para diminuir o uso abusivo de psicofármacos e evitar uso desmedido 

futuramente pela população adscrita.  Os problemas fundamentais da comunidade 

Maripá de Minas foram definidos pelo processo de estimativa rápida.  

Dentre os principais problemas identificados no diagnóstico situacional de saúde 

da ESF foram:  

a) elevada prevalência de doenças do aparelho circulatório, como HAS, 

insuficiência cardíaca; 

b) doenças endócrinas metabólicas como Diabetes Mellitus grupo I e II, 

obesidade, hipercolesterolêmica, síndrome metabólica; 

c) elevado consumo de psicofármacos; 

d) estilos inadequados de vida: alcoolismo, tabagismo, obesidade, 

sedentarismo. 

A figura abaixo apresenta a classificação de prioridades para os problemas 

identificados no diagnóstico da área de abrangência da ESF Pioneira, do município de 

Maripá de Minas, MG (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Classificação de prioridades para os problemas identificados na ESF.  

Principais problemas Importância Urgência 
Capacidade de 

enfrentamento 
Seleção 

Elevado consumo de psicofármacos Alta 7 Parcial 1 

Elevada prevalência de doenças do 
aparelho circulatório 

Alta 6 Parcial 2 

Elevada prevalência de doenças 
endócrinas metabólicas 

Alta 5 Parcial 3 

Estilos inadequados de vida 
Alta 4 Parcial 4 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.  
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6.2 Descrição do problema selecionado 

 

Maripá de Minas possui população atual de 2.965  habitantes (IBGE, 2015), 

delas 2875 pessoas cadastradas na ESF Pioneira, das quais 627 consumem 

psicofármacos, equivalente a 21,3% da população total. A maioria consome mais de 

um medicamento e isto dificulta a estratificação de risco individual, refletindo-se assim 

nos resultados mostrados. Os fatores de risco modificáveis avaliados são estresse 

(431 pessoas, 68,7%), insônia (407 pessoas; 64,9%), depressão (335 pessoas, 53,4%) 

e ansiedade (145 pessoas, 23,1%). A 

A partir da definição do problema priorizado pela equipe de saúde, isto é o 

elevado consumo de psicofármacos pela população do município Maripá de Minas, foi 

elaborado um plano de ação. 

 

6.3  Seleção dos nós críticos   

 

A partir da determinação do principal problema foram identificados os nós 

críticos do elevado consumo de psicofármacos pela população atendida pela Equipe 

da Saúde da Família Pioneira. O plano de intervenção foi elaborado a partir dos nós 

críticos (Quadro 2): 

  

Quadro 2 Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema'': Elevado 

consumo de psicofarmacos entre a população adscrita na Equipe de Saúde da Família 

Pioneira, em Maripá de Minas, Minas Gerais. 

Nó crítico 1 Hábitos e estilos de vida inadequados 

Operação Mais Saúde 

Projeto Modificar hábitos e estilos de vida 

Resultados esperados Diminuir em 30% o número de pacientes com elevado consumo de 

psicofármacos 

Produtos esperados Estímulo à realização de atividade física e lazer através de programa de 

terapia em grupo e campanhas educativas visando promover ações de 

prevenção do uso indiscriminado de psicofarmacos. 

Atores sociais/ 

responsabilidades  

Equipe de saúde 

Recursos necessários Estrutural: organização de terapias em grupo, atividades físicas: por 

exemplo, caminhadas, atividades esportivas, aulas de dança.  

Cognitivo: informações sobre a proposição e estratégias de comunicação.  

Financeiro: aquisição de recursos audiovisuais, folhetos educativos,  
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Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico” nível de informação relacionado ao 

problema'': Elevado consumo de psicofarmacos entre a população adscrita na Equipe 

de Saúde da Família Pioneira, em Maripá de Minas, Minas Gerais.   

 

Político: mobilização social.  

 

Recursos críticos Financeiro - para aquisição de recursos audiovisuais, folhetos educativos, 

lanches, transporte etc. 

Controle dos recursos 

críticos / Viabilidade 

Ator que controla: Secretaria de saúde  

Motivação: Favorável  

Ação estratégica de 

motivação 

Não e necessária  

Cronograma / Prazo  Três meses para o início das atividades 

Gestão, 

acompanhamento e 

avaliação. 

 A cada mês apos início das atividades 

Nó crítico 2 Nível de informação deficiente 

Operação Saber mais 

Projeto Por uma vida melhor 

Resultados esperados 
População mais informada sobre riscos do consumo inadequado de 
psicofarmacos. 

Produtos esperados Campanhas educativas Capacitação dos agentes comunitários de saúde 
Avaliar o nível de informação da população sobre psicofarmacos. 

Atores sociais/ 
responsabilidades  

Equipe de Saúde, Prefeitura municipal e comunidade. 

Recursos necessários Organizacional: organização da agenda 

Cognitivo: conhecimento sobre o tema e estratégias de comunicação  

Político: articulação intersetorial 

Financeiros –  recursos para aquisição de panfletos educativos 

Recursos críticos Político:  articulação intersetorial 

Controle dos recursos 
críticos / Viabilidade 

Ator que controla: Secretaria de saúde.  

Motivação: Favorável. 

Ação estratégica de 
motivação 

Não necessária 

Cronograma / Prazo Início em três meses e termino em seis meses 

Gestão, 
acompanhamento e 
avaliação. 

A cada três meses após o inicio das atividades 
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Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico” nível de Estrutura dos serviços de saúde 

relacionado ao problema'': Elevado consumo de psicofármacos entre a população 

adscrita na Equipe de Saúde da Família Pioneira, em Maripá de Minas, Minas Gerais. 

 

 
 
6.4 Resultados esperados 

 Na execução da estratégia de intervenção no município de Maripá de Minas 

espera-se elevar o conhecimento da população sobre os efeitos adversos dos 

psicofármacos e uso abusivo dos mesmos; diminuir o consumo deles na comunidade; 

realizar monitoramento e avaliação do impacto das ações realizadas; melhorar a 

capacitação do profissionais da área da saúde, educação e assistência social para 

serem multiplicadores, de modo a permitir a implantação, implementação e 

incorporação das ações do projeto na política pública local; alcançar a meta de que 

Nó crítico 3 Estrutura  deficitária dos serviços de saúde  

Operação Cuidar melhor 

Projeto  Melhorar a estrutura do serviço de saúde mental 

Resultados esperados 
Garantia de participação em grupos de psicoterapia e/ou acompanhamento 
com psicólogo. Consulta médica com psiquiatra e reavaliação do paciente. 
Garantia de medicamentos se realmente necessário.  

Produtos esperados  Apoio de terapia em grupo e acompanhamento psicológico. 
Contratação/melhoria de consultas especializadas (psicologia).  

Atores sociais/ 
responsabilidades  

Equipe de saúde 

Recursos necessários Cognitivo: elaboração de projetos de adequação.  

Político: aumento dos recursos para estruturar o serviço.  

Financeiro: aumento de oferta das consultas especializadas psicologia, 
apoio financeiro a projetos voltados a arte, música, dança e esporte. 

Recursos críticos Político: decisão de aumentar os recursos para estruturar o serviço de 
Psicologia.  

Financeiro: apoio financeiro a projetos voltados a arte, música, dança e 
esporte.  

Controle dos recursos 
críticos / Viabilidade 

Ator que controla: Prefeito municipal, Secretário municipal de saúde.    

Motivação: Favorável.   

Ação estratégica de 
motivação 

Não necessária. 

Cronograma / Prazo Inicio em três meses e término em seis meses 

Gestão, 
acompanhamento e 
avaliação. 

A cada três meses após o inicio das atividades 
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60% dos jovens estejam conscientes quanto aos fatores de riscos do uso de 

psicofármacos na adolescência; alcançar a meta de que 100% das ações monitoradas 

mensalmente e avaliadas a cada trimestre, visando o impacto das ações na redução 

do consumo de psicofármacos. 

 

6.5  Gestão do plano de intervenção 

 

Como vantagens das ações educativas grupais encontra-se que este tipo de 

abordagem e mais efetiva do que a individual, pois ser, em geral, mais variada e 

estimulante para a população alvo. As ações educativas em grupos também fazem 

com que os integrantes percebam problemas comuns, os benefícios das atividades 

educativas grupais foram evidenciados durante o presente projeto em que se propõe a 

diminuição do uso de psicofarmacos. O processo de avaliação será realizado durante 

as consultas na equipe de saúde da família e também nos encontros grupais dentro e 

fora da unidade. Os pacientes serão estimulados durante as reuniões e piqueniques a 

testemunhar seus pontos de vista, experiências vividas com o grupo, os benefícios 

vivenciados com a estratégia para avaliar a efetividade da mesma pela equipe de 

saúde da família. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Apesar dos desafios, acreditamos que será possível através do enfrentamento 

dos nós críticos, melhorar a qualidade de vida dos usuários, realizar o trabalho 

educativo sobre os danos à saúde provocados pelo abuso do psicofarmacos, discutir 

outras formas de tratamento e diagnóstico psiquiátrico, e assim, contribuir para o uso 

racional desses medicamentos entre a população atendida pela Equipe da Saúde da 

Família do município de Maripá de Minas, Minas Gerais.  
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