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RESUMO 

Os transtornos mentais já apresentam quatro das dez principais causas de incapacidade em todo o 

mundo. Diante da alta prevalência de transtornos mentais na atenção primária e o impacto 

considerável na vida dos indivíduos afetados, torna-se necessária a implementação de políticas 

públicas na área. A utilização de psicofármacos tem crescido nas últimas décadas em vários países 

ocidentais e, até mesmo, em alguns países orientais. É crescente a preocupação quanto ao uso 

abusivo desses medicamentos devido aos riscos de dependência e de efeitos colaterais dos 

mesmos. Este trabalho propõe um projeto de intervenção não medicamentoso para melhoria da 

saúde mental e diminuição do uso abusivo de psicofármacos na unidade de saúde Cidade 

Nova/Lila do município de Campo Maior-PI. Existem várias formas de proporcionar melhora da 

saúde mental sem tratamento medicamentoso, por isso essa proposta se torna relevante, além de 

ter grande aplicabilidade.  

Descritores: Psicofármacos. Saúde Mental. Atenção Primária. Atividade Física 

 

ABSTRACT 

 

Mental disorders already account for four of the top ten causes of disability worldwide. In view of 

the high prevalence of mental disorders in primary care and the considerable impact on the lives 

of affected individuals, it is necessary to implement public policies in the area. The use of 

psychotropic drugs has grown in recent decades in several western countries and even in some 

eastern countries. There is growing concern about the abusive use of these drugs due to the risks 

of dependence and their side effects. This work proposes a non-medication intervention project to 
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improve mental health and reduce the abuse of psychotropic drugs in the Cidade Nova / Lila health 

unit in the municipality of Campo Maior-PI. There are several ways to improve mental health 

without drug treatment, so this proposal becomes relevant, in addition to having great applicability.  

Descriptors: Psychotropic drugs. Mental health. Primary attention. Physical activity. 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

UFPI – Universidade Federal do Piauí 

NASF – Núcleo de Assistência a saúde da família  

ESF – Estratégia de Saúde da Família  

CMS - Conselho Municipal de Saúde 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 – Análise de situações problemas do seu território 

Os psicotrópicos são substâncias químicas conhecidas há milênios e tem sido 

frequentemente relacionados ao tratamento das doenças mentais, também denominadas de doenças 

psiquiátricas ou transtornos mentais. Elas atuam no sistema nervoso central e de alguma forma 

afetam as funções mentais e emocionais dos indivíduos (ALMEIDA, 2016). No entanto, Monteiro 

(2015) complementa que o uso prolongado de algumas classes de psicofármacos, também se 

constitui como motivo de preocupação, pois além de causarem efeitos colaterais indesejáveis, 

provocam dependência química, levando a dificuldades quando o médico deseja cessar o 

tratamento. 

Segundo dados no Ministério da Saúde (BRASIL, 2016), as queixas psiquiátricas são a 

segunda causa de procura por atendimento na atenção básica pela população, sendo as mais 

comuns: depressão, ansiedade, fobias, alcoolismo, entre outras. 

A Atenção Básica, em especial a Estratégia Saúde da Família, tem papel fundamental na 

reestruturação e reorganização dos serviços dos municípios. Por outro lado, cabem as equipes de 

saúde mental dos municípios proporcionarem capacitação em saúde mental às equipes da 
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Estratégia Saúde da Família dentro da lógica de educação permanente para assegurar a qualidade 

da assistência prestada e eficácia dos casos atendidos, o que o Ministério da Saúde aponta como 

um grande desafio em todo país, ou seja, a implantação das equipes de saúde mental e a 

qualificação das equipes de Saúde da Família para efetivamente avançar no processo de 

consolidação das mudanças no cuidado em saúde mental. 

Com a globalização e automação do mundo do trabalho, os indivíduos encontram-se 

inseridos em atividades laborais que requerem agilidade, menor tempo para sua realização e 

vivenciam cotidianos que desencadeiam estresse, ansiedade e depressão. Com isto, a prática de 

atividades de lazer surge como forma de enfrentamento dessa realidade, como possibilidade de 

relaxamento e reequilíbrio. Dados epidemiológicos sugerem que pessoas moderadamente ativas 

têm menores riscos de serem acometidas por desordens mentais do que as sedentárias, mostrando 

que a participação em programas de exercícios físicos exerce benefícios na esfera física e 

psicológica e que indivíduos fisicamente ativos, provavelmente, possuem um processamento 

cognitivo mais rápido. 

  Diante deste contexto e por ocasião da realização do diagnóstico situacional da minha área 

de abrangência (Lila/Cidade Nova), percebeu-se a grande demanda e uso de psicofármacos pelos 

usuários da atenção primária (os atendimentos relacionados a saúde mental estão em torno de 30% 

do total). Embora se faça necessário o uso destes fármacos em determinadas doenças, existem 

outras formas de intervir em saúde mental. Dessa forma, suscitou o interesse de realizar um plano 

de intervenção visando mostrar os benefícios da prática de exercícios físicos sistemáticos e sua 

consequente agregação social como alternativa na promoção da saúde mental e diminuição do uso 

de psicofármacos. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

A atenção primária em saúde tem papel imprescindível no sistema de saúde brasileiro. No 

que concerne à saúde mental, tem-se uma alta demanda que exige cada vez mais dos profissionais 

e do serviço a tomada de medidas efetivas de tratamento dispondo de recursos limitados. Ao portar 

de caráter descentralizado, a atenção primária deve ser capaz de reconhecer adequadamente os 

acometimentos em saúde mental, acompanhar a terapêutica, e referenciar a serviços de maior 

complexidade os casos mais severos e que exigem atenção especializada. 
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  Dessa forma compreende-se a importância da composição multidisciplinar das equipes de 

saúde, pois o acompanhamento rotineiro da terapêutica é capaz de otimizar a sua adequação ao 

paciente e eficácia, além de potencializar os resultados desta. 

Em tratamentos na saúde mental, já é bem estabelecida a utilização de psicotrópicos, sendo 

estas substâncias químicas que têm atuação no sistema nervoso central afetando as funções mentais 

e emocionais dos indivíduos (ALMEIDA, 2016). É preciso cautela ao prescrevê-los, pois algumas 

classes desses medicamentos têm a capacidade de causar caso sejam utilizados por longos 

períodos, dependência química, além dos efeitos colaterais indesejados que frequentemente o 

paciente apresenta.  

As queixas psiquiátricas, segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2016), são a segunda 

causa de procura por atendimento na atenção básica, o que demonstra a importância de se estudar 

e compreender muito bem tais afecções da saúde. Cabe às equipes de saúde mental dos municípios 

capacitar os profissionais da atenção básica, como as equipes da Estratégia de Saúde da Família, 

dentro da lógica da educação permanente para assegurar a qualidade da assistência da comunidade, 

além da eficácia dos tratamentos propostos aos casos atendidos. 

Trata-se de um desafio para todo o país, segundo o ministério da saúde. Sendo assim, seria 

possível de fato avançar no processo de consolidação das mudanças no cuidado em saúde mental. 

A frequência com a qual se lida com sintomas ansioso e depressivos aumentou devido à 

forma que a vida urbana se desenha hoje. As atividades laborais cada vez mais demandam 

agilidade e menor tempo para realização como consequência da automação laboral. Com a 

globalização, os indivíduos são cada vez mais bombardeados por informações a todo instante além 

de cada vez mais pressionados a se manter atualizados, sendo esse fator gerador de estresse, pois 

há uma necessidade de aceleração por parte do ser humano para manter-se no mesmo ritmo. Nessa 

realidade, a prática de atividades de lazer surge como uma alternativa de enfrentamento, sendo 

capaz de gerar relaxamento e reequilíbrio. 

Dados epidemiológicos sugerem que pessoas moderadamente ativas têm menores riscos 

de acometimento por desordens mentais do que aqueles que são sedentários. Isso mostra que a 

participação em programas de exercícios físicos exerce benefícios tanto na esfera física quanto na 

psicológica, além de que indivíduos fisicamente ativos possuem um processamento cognitivo mais 

rápido. 

Deve-se compreender, então, que o bem estar físico está intimamente conectado ao mental. 

Valendo-se dessa informação, as equipes de saúde devem ter o olhar global sobre as condições de 

um indivíduo doente, pois é possível que doenças de origem mental acometam o corpo, dando 
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origem a somatizações que são capazes de gerar exames e encaminhamentos desnecessários caso 

o profissional tenha esse treinamento. Ao passo que doenças mentais podem gerar sintomas físicos, 

doenças de ordem não mental são capazes de desencadear distúrbios de saúde mental. A exemplo 

disso, pode-se observar a prevalência de sintomas depressivos em pacientes em cuidados 

paliativos. 

É patente no país a necessidade de abordar melhor a saúde mental, focando não apenas na 

prescrição medicamentosa, mas na psicoterapia e na realização de exercícios físicos. 

Os estudos demonstram que quando o foco do tratamento é apenas o pilar medicamentoso 

incorre em sério risco de interações medicamentosas perigosas, pois muitos pacientes fazem uso 

de mais de um psicotrópico, ou pode ocorrer interações com medicamentos para distúrbios não 

mentais. Demonstra então que o cuidado com a polifarmácia deve ser reforçado no âmbito da 

atenção primária e, se as interações medicamentosas mais perigosas identificadas envolviam 

psicotrópicos deve haver um esforço no que concerne a treinamento de profissionais para lidar 

melhor com essa realidade. Ao utilizar-se de mais pilares de tratamento como psicoterapia e 

exercício físico pode ser possível reduzir a necessidade de tantos medicamentos. (ÁVILA, 2018). 

O uso de medicamentos psicotrópicos também pode servir para melhorar a percepção do 

risco de suicídio. Outro estudo demonstrou que existem fatores de risco bem definidos para o 

suicídio em um ano antes do evento. O aumento do número de consultas, a prescrição de múltiplos 

psicotrópicos e a presença de múltiplos diagnósticos são fatores presentes na grande maioria dos 

pacientes que cometeram suicídio um ano antes do evento. Muito se estuda sobre abordagem do 

suicídio na emergência, porém talvez seja ainda mais efetivo trabalhar na prevenção e a sua 

abordagem na atenção primária definitivamente é necessária para esse fim. (WINDFUHR, 2015). 

Outra situação que pode ser percebida através do uso de psicotrópicos é o acesso a 

assistência em saúde mental na população devido ao fato de que tais medicamentos só podem ser 

comprados ou recebidos com a prescrição médica. Um estudo na região metropolitana de São 

Paulo mostra que apesar da recente tendência de aumento de assistência em saúde mental no Brasil, 

existe uma grande necessidade por esses cuidados que não está sendo suprida. Há um 

subtratamento, ou seja, baixa prevalência de prescrição de medicamentos a indivíduos que 

apresentam distúrbios de ordem mental. (ANDRADE, 2015). 

Menos de 14% dos casos com distúrbio em atividade recebiam alguma medicação e, pior, 

em casos de doença grave ou paciente com comorbidades esses índices só chegavam a 25%. 

Apenas 30% de todos os casos moderados a severos receberam algum tratamento 

(ANDRADE,2015). Deve-se compreender que o uso de medicações de forma excessiva e/ou 
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desnecessária é maléfico, assim como o tratamento baseado apenas nesse pilar não apresenta os 

melhores resultados, mas o que se observa é que, além disso, muitas pessoas não obtêm tratamento 

algum. 

No que se refere ao exercício físico, é constatado seu papel na prevenção do adoecimento 

mental, no tratamento dessas condições e, ainda, uma diminuição na mortalidade excessiva desses 

pacientes que, possuem maior risco de morte por causas cardiovasculares e obtém benefícios da 

atividade física também nesse aspecto. Há comprovações de efeitos favoráveis na habilidade 

física, saúde psíquica e bem estar espiritual (CHANG, 2018), assim como comprovação de que, 

além da atividade física de lazer, a redução do comportamento sedentário é capaz de minimizar o 

estresse emocional (CHU, A. H. Y, 2018).  

A análise dos tipos de atividades populares entre idosos no Japão revelou que 

independentemente de idade, renda e localização de residência (se urbana ou rural), o golfe e a 

caminhada foram para homens e mulheres respectivamente as melhores atividades, devendo ser 

consideradas primeira escolha ao implementar tratamento com exercício físico (TSUJI, 2020) 

Ainda existe mais evidência, como comprova um estudo que analisou os efeitos 

antidepressivos dos exercícios aeróbicos comparados ao tratamento para depressão excluindo o 

uso do exercício na terapêutica. Concluiu que aquele é uma efetiva intervenção antidepressiva 

(MORRES, 2019). 

Denota-se então, base empírica sólida que se incorpora em guidelines baseados em 

evidências, a terapia com esportes integrando ou reintegrando a atividade física, exercício físico e 

esportes como terapia para desordens mentais como tópico relevante dentro da área da psiquiatria 

do esporte (STROEHLE,2019). 

Demonstra-se de forma clara a importância de um melhor preparo para enfrentamento das 

afecções em saúde mental por parte da atenção básica com o intuito de gerar diagnósticos mais 

acurados, prescrições mais adequadas de psicotrópicos, além de uma melhor integração dos vários 

possíveis pilares de tratamento que proporcionam terapêutica mais eficaz, com menor custo e 

capaz de gerar mais qualidade de vida para a população. 

 

3. PLANO OPERATIVO 

O plano de intervenção será realizado na ESF Cidade Nova/Lila, localizada no município 

de Campo Maior-PI, que conta com uma população de 3857 pessoas cadastradas. No dia a dia da 

equipe de saúde, tem-se percebido, na área de abrangência, intercorrências relacionadas ao uso 

abusivo de psicofármacos, além da dificuldade de se transmitir e propiciar à população meios 
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necessários para promoção em saúde. Assim, foram propostas intervenções que possam garantir 

melhor qualidade de vida e saúde para a comunidade por meio de atividades físicas, campanhas 

educativas e reuniões comunitárias.  

O projeto de intervenção é indicado para realização da ação com a participação da unidade 

de saúde junto com a equipe do NASF, a fim de conscientizar, aproximar, prevenir e combater o 

uso indiscriminado de psicofármacos na comunidade local.  

1º Passo:  

Levantamento de dados para analisar e identificar a situação da comunidade em relação ao uso de 

psicofármacos.  

2º Passo:  

Reunião com a equipe do NASF do Município de Campo Maior-PI para discutir sobre a utilização 

dos psicofármacos e a importância das medidas deste projeto.  

3º Passo:  

Capacitação da equipe sobre a utilização adequada dos psicofármacos e como podem estar 

enfrentando esse problema na unidade de saúde e sociedade. Tendo conhecimento de quais ações 

os mesmos podem realizar na comunidade e como podem estar ajudando essas famílias.  

4º Passo:  

Campanhas educativas quinzenais sobre o tema para conscientização da comunidade.  

5º Passo:  

Organizar atividades terapêuticas voltadas ao lazer e realização de atividade física: grupos de 

caminhada três vezes na semana e café da manhã comunitário quinzenal. 

SITUAÇÃO 

PROBLEMA 

OBJETIVOS METAS/ 

PRAZOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

RESPONSAVEIS 

Diagnóstico 

situacional do 

uso 

indiscriminado 

Levantar dados   1 mês Busca ativa pelo 

eSUS 

Reunião com equipe 

da ESF e NASF 

Equipe ESF e 

NASF 
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de 

psicofármacos 

Despreparo dos 

profissionais 

Capacitar a 

equipe 

multidisciplinar 

1 semana Treinamento com 

equipe da ESF e 

NASF 

Equipe ESF e 

NASF 

Desinformação 

sobre saúde 

mental  

Conscientizar a 

população 

Mensal Campanhas 

educativas 

Psicólogo, 

Enfermeiro, 

Médico 

Sedentarismo Praticar 

atividade física 

Semanal Grupos de caminhada 

Atividade Laboral  

Educador Físico 

Isolamento 

social 

Proporcionar 

nteração social 

Quinzenal Café da manha 

interativo 

Psicólogo 

 

Tabela 1 Plano operativo para introdução de medidas não farmacológicas para tratamento 

de saúde mental 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nas últimas décadas, o uso de psicofármacos tem crescido consideravelmente, o que é 

atribuído ao aumento de transtornos mentais na população, produção de novos medicamentos e 

utilização dos psicofármacos já existentes para outras indicações terapêuticas. Contudo, as 

propriedades desejáveis percebidas de alívio da ansiedade, euforia, desinibição e promoção do 

sono levaram ao uso incorreto e compulsivo de algumas drogas psicotrópicas. As consequências 

do uso abusivo dessas drogas podem ser definidas em termos tanto fisiológicos como psicológicos.  

Pode-se perceber que o uso excessivo e indiscriminado dos fármacos, principalmente os 

dos psicotrópicos, tem sido considerado um grave problema por profissionais e autoridades 

sanitárias devido aos sérios prejuízos que esta prática causa a saúde da população. Sua utilização 

deve ser acompanhada, considerando que o conhecimento de seus efeitos no sistema nervoso 

central constitui um grande desafio.  

Com esse projeto de intervenção, espera-se uma otimização da saúde mental da 

comunidade, pois a adoção de comportamentos saudáveis e um maior conhecimento sobre o tema 

em questão é o principal caminho para promoção da saúde, além de ser de grande aplicabilidade. 

Nesta perspectiva, os indivíduos que estão efetivamente envolvidos em algum tipo de atividade 

física estão otimizando sua saúde mental na medida em que vão ao encontro de seu bem-estar. 

Todos esses fatores associados contribuem para uma melhor condição mental de superação das 

crises e problemas do dia a dia. Portanto, espera-se que essa conduta de prevenção e tratamento 

nos transtornos mentais que acometem a população atendida na atenção primaria de saúde seja 

efetiva e o uso abusivo de psicofármacos seja atenuada. 
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