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1. Introdução:  
 
 A atenção primária atua na abordagem integral do indivíduo e a partir da 
territorialização consegue identificar determinantes do processo saúde-doença para 
atuar sobre afecções crônicas abordando inclusive a incapacidade e sofrimento do 
indivíduo (Cassel). 
 Durante a segunda metade da década de setenta, o cenário político brasileiro 
apresentava movimentos em favor da democracia e a reforma política contribuiu 
para o surgimento da Reforma Psiquiátrica. Esta pretende construir novo estatuto 
social para o doente mental, de forma a assegurar cidadania, inclusão social, 
autonomia e respeito com resgate à participação e trocas sociais (Ferreira, 2006). 
Tal abordagem modifica o acompanhamento da doença mental e elimina de forma 
gradual a internação. O modelo hospitalocêntrico passa a ser substituído por uma 
rede de serviços territoriais da atenção psicossocial que integra o paciente à 
comunidade. 
 A estratégia em Saúde da Família (ESF) surge ao final da década de noventa 
e ganha força em 2000, aliada ao conceito da Reforma Psiquiátrica chamando 
atenção, uma vez que frente aos princípios do SUS devem assistir o paciente de 
forma integral. Surge então a necessidade de uma rede de atenção bem articulada: 
centros de atenção psicossocial (CAPS), centros de convivência e cultura, oficinas 
de geração de renda e residências terapêuticas (Pinto AGA et al., 2012; Correia et 
al., 2011). Porém o modelo proposto vem encontrando obstáculos em sua 
funcionalidade. 
 Segundo artigo de revisão de literatura, conclui-se que as atividades 
desenvolvidas na atenção básica no domínio da Saúde Mental, não apresentam 
uniformidade em sua execução e dependem do profissional ou da iniciativa do 
gestor em indicar novas práticas para desenvolver a assistência integral, sendo 
necessários investimentos constantes na qualificação destes (Correia et al.,2011). 
 O que se observa no cenário nacional e internacional é a constante 
medicalização dos pacientes e embora o índice de internação tenha diminuído, há 
forte tendência ao ciclo de renovações de receitas sem que necessariamente o 
paciente esteja sendo assistido e acompanhado de forma adequada.  
 De acordo com trabalho publicado (Correia et al.) são objetivos da atenção 
básica na Saúde Mental: resolução de casos não complicados, prevenir internações, 
reduzir incapacidades, promover a inclusão social e psicoeducação. 
 Por ser incapacitante e influenciar na adesão ao tratamento de outras 
comorbidades ou atuarem como fator de risco direto e indireto para demais 
patologias, a abordagem dos Transtornos Mentais Comuns (TMC) deve ser feita de 
forma cuidadosa, integral e com apoio em uma rede fundamentada no estudo do 
processo saúde-doença. No que diz respeito à depressão temos que 70% dos casos 
são classificados como leves, 25% moderados e 5% graves, sendo que aqueles de 
caráter leve e moderado podem ser manejados na ESF. (NICE, 2009; Thompson et 
al., 2011). 
 Através da observação direta, verificou-se um grande número de receitas 
sendo renovado diariamente na unidade de ESF - Jardim Peabiru no município de 
Botucatu - SP, sem acompanhamento clínico do paciente. Foi analisado um total de 
464 receitas feitas no período de 01/07/2014 a 22/09/2014 nesta unidade, em que 
73% correspondem aos medicamentos: Diazepam, Amitriptilina, Fluoxetina, 
Sertralina e Clonazepam. Os outros 27% compreendem demais medicamentos de 
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ação no Sistema Nervoso Central e também incluem anti-hipertensivos e 
hipoglicemiantes. 
 Surge então do contexto apresentado a necessidade da atenção constante 
voltada aos pacientes portadores de TMC nesta unidade, que através de observação 
direta durante quase um ano de trabalho mostrou ser demanda importante. Estes 
dados revelam através de números e observação de registros em prontuários, a 
necessidade de acompanhamento clínico adequado para reabilitação do paciente. 
 O presente trabalho irá abordar as estratégias no controle de receitas 
principalmente destinadas aos chamados Transtornos Mentais Comuns, ou seja: 
Depressão e Ansiedade; que segundo Maragno respondem pela 3ª causa de 
incapacidade, em que cerca de 73% não recebe tratamento adequado e 
aproximadamente 53% é atendido nas Unidades Básicas de Saúde. Através deste 
estudo pretende-se criar estratégias para que a renovação de receitas de 
psicotrópicos seja realizada com acompanhamento clínico adequado nos pacientes 
da ESF - Jardim Peabiru, município de Botucatu, e avaliar se assim, diminui a 
utilização destes medicamentos quando já não são necessários. Ressalta-se que o 
propósito não é culpabilizar o paciente, profissional, a equipe, gerência, rede de 
serviços ou o sistema de saúde, mas sim sugerir estratégias que permitam um 
manejo correto com diminuição da demanda e do ciclo de renovação de receitas que 
parece ser vicioso não apenas nesta unidade, mas realidade de tantas outras.  
 
2. Objetivos:  
 
2.1 Geral: 

 
Programar estratégias para o controle do uso de psicotrópicos em pacientes 

da Estratégia de Saúde da Família do Jardim Peabiru, município de Botucatu-SP. 
 
2.2 Específicos:  

 

 Fazer um levantamento do número de usuários das principais medicações 
psicotrópicas utilizadas na abordagem dos Transtornos Mentais Comuns 
(TMC), ou seja: Diazepam, Amitriptilina, Fluoxetina, Sertralina e Clonazepam. 
 

 Caracterizar os usuários adscritos pelo levantamento e identificar sua faixa 
etária, perfil socioeconômico, gênero, grau de instrução e principalmente qual 
seu diagnóstico (TMC). 
 

 Desenvolver um programa de educação continuada, interação e aumento de 
vínculo com pacientes, familiares e ESF dos pacientes usuários de 
psicotrópico, visando a diminuição do uso da droga até o cessamento. 
 

 
3. Metodologia:  
 
3.1 Cenário da intervenção 

O projeto tem como cenário a unidade de Estratégia de Saúde da Família 
(ESF) do bairro Jardim Peabiru, localizado no município de Botucatu interior do 
Estado de São Paulo. Situada na periferia do município, a unidade atende uma 
população estimada em 10.430 habitantes, porém dados estão desatualizados em 
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função da dificuldade em contratar agentes comunitários e estabelecer nova 
territorialização bem como população adscrita. 

A população residente se constitui predominantemente de trabalhadores 
rurais, mulheres, idosos e migrantes (Botumirim-MG) de poder aquisitivo baixo. 
Devido à baixa renda familiar a ESF funciona como porta de entrada para a maioria 
dos habitantes e observou-se um grande número de pacientes com Transtornos 
Mentais Comuns sendo atendido no local. Tal fato contribui diretamente no número 
de receitas de psicotrópicos específicos que são renovadas mensalmente sem a 
devida supervisão clínica dos mesmos. 
 
3.2 Sujeitos da intervenção 
          Os sujeitos da intervenção serão os pacientes diagnosticados com os 
chamados Transtornos Mentais Comuns, ou seja: depressão e/ou ansiedade; 
pertencentes a ESF do Jardim Peabiru, constituída por duas equipes de saúde da 
família. 

A amostra será constituída pelos pacientes que cumpram com os critérios de 
inclusão. 
  
         Critérios de inclusão: 

 Termo de consentimento em participar do projeto de intervenção. 

 Pacientes maiores de 18 anos de idade e em juízo próprio. 

 Não apresentar patologia grave com necessidade de atendimento em serviço 
especializado.  

      
         Critérios de exclusão 

 Pacientes dependentes de familiares para compreensão do objetivo do 
projeto ou para consentimento em participação. 

 Não cumprimento de critérios anteriores de inclusão. 
 
3.3 Estratégias e ações 
 
Fase I – Apresentação do projeto e seus objetivos para as equipes de sáude. 
 Apresentar em reunião de equipe a necessidade de um projeto de intervenção 
que levante estratégias para o controle e manejo de pacientes com TMC e 
renovação de receitas dos mesmos. É necessário se fazer entendido a necessidade 
do envolvimento de todos (farmacêutico, enfermeiras, auxiliares administrativos, 
médicos e outros) e de que maneira ao implantar o projeto os pacientes e seus 
familiares serão melhores assistidos e a equipe menos sobrecarregada e estressada 
com as constantes exigências de praticas anteriores.              
 
Fase II – Caracterização dos Participantes 

Em equipe, fazer levantamento de todos os pacientes em uso de 
psicotrópicos e de seus prontuários. A partir de levantamento feito, caracterizar os 
pacientes de acordo com o Transtorno Mental Comum apresentado e gravidade do 
caso. Nesta fase é importante detectar aqueles que preenchem os critérios de 
exclusão de participação do projeto e verificar encaminhamento correto para os 
mesmos. 

É necessário fazer uma classificação do acompanhamento destes pacientes 
verificando principalmente a frequência de consultas e data do último contato; 



6 
 

organizar os pacientes de acordo com essas datas e dar prioridade para aqueles 
com menor frequência de acompanhamento na próxima fase do projeto. 

Realizar uma caracterização dos pacientes levantados buscando detectar a 
abrangência da ação a ser desenvolvida, a partir de seu número, gênero, perfil 
socioeconômico, idade, dinâmica e problemas familiares.  
. 
Fase III – Fortalecimento com a rede de apoio 

Buscar através de ofícios e reuniões presenciais com a prefeitura fortalecer a 
parceria já existente com a Faculdade de Medicina de Botucatu e os residentes do 
3º ano de psiquiatria. Através de reuniões semelhantes, fortalecer a assistência aos 
profissionais da unidade com matriciamento dos mesmos pelos profissionais do 
NASF e CAPS através de aulas em espaço a decidir uma vez por mês. Estabelecer 
em parceria um protocolo de acompanhamento dos pacientes de menor gravidade e 
fluxo entre os serviços em casos necessários. Esta proposta visa manter o 
profissional em constante aprimoramento e a não estar desamparado em casos de 
dificuldade no manejo dos pacientes. 
 
Fase IV – Contato com pacientes e familiares 

A aproximação com os pacientes será feita mediante convocação, dando 
prioridade para aqueles mais desassistidos de acordo com classificação feita 
anteriormente. O processo de convocação será facilitado por intermédio do 
farmacêutico que ao entregar o medicamento para o paciente já irá comunicar da 
necessidade de consulta ou através dos Agentes Comunitários de Saúde. 
        O primeiro contato será feito em consulta individual explicando os objetivos da 
pesquisa e da necessidade de acompanhamento regular, orientando a respeito dos 
problemas advindos da medicalização excessiva e não assistida. Os pacientes e 
seus familiares devem ser orientados desde primeira consulta que o 
acompanhamento inicial será feito através de reavaliações periódicas e frequentes 
na tentativa de retirada do medicamento de acordo com as possibilidades e 
protocolos pré-estabelecidos.  

O Inventário de Beck deverá ser aplicado para todos os pacientes a fim de 
estabelecer um diagnóstico mais preciso (pacientes novos e convocados), de forma 
semelhante aplicar a Avaliação Global do Idoso para todos acima de 65 anos 
(avaliação de causas orgânicas/demência).  

Considerando o aspecto ético do projeto será oferecida uma oficina mensal 
para todos os familiares dos pacientes a fim de abordar suas angústias e 
dificuldades na forma de um grupo.  

Por fim serão divididos de forma aleatória e randomizada dois grupos de 
pacientes: aquele que participarão de grupos e oficinas terapêuticas, e aqueles que 
terão presença em consulta agendada.  

Espera-se com isso e para os dois grupos, verificar o índice de medicalização 
e diminuição das doses, adesão ao tratamento, melhora dos sintomas e satisfação 
do paciente. Vale ressaltar que o projeto admite vieses de seleção uma vez que 
diante dos casos de urgência admitidos pelo profissional a dispensa de receitas 
poderá ser feita. 

 
Fase V - Análise 

Cada paciente será protocolado a fim de monitoramento e ao final de um ano 
os dados deverão ser tabelados identificando qual alternativa de acompanhamento 
resultou em menor recidiva, maior taxa de cura, menor taxa de abandono. A 
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quantidade de receitas dispensadas fora do ambiente de consulta ou oficina 
terapêutica deverá ser monitorada mensalmente com auxílio do farmacêutico, a fim 
de verificar se houve redução na dispensação destas e aumento da produtividade 
com redução do tempo dispendido para a tarefa. 

Os pacientes deverão responder um questionário a cada dois meses onde 
registram seu grau de satisfação com relação ao tratamento e acesso aos 
medicamentos, da mesma forma esse questionário deverá ser aplicado, a cada 
quatro meses, para os profissionais da unidade, a fim de verificar grau de satisfação, 
diminuição de estresse e tempo de procura de receitas, pedidos ou prontuários. 
 
3.4 Avaliação e Monitoramento 

A avaliação e monitoramento das atividades devem ocorrer constantemente a 
cada dois meses a partir dos dados coletados com os questionários, e mudanças 
poderão ocorrer no decorrer do percurso para melhor andamento, não será 
permitido que o paciente migre de um grupo terapêutico para outro, no entanto em 
caso de necessidade esse poderá ser atendido por serviço terciário. 

Após dez meses de acompanhamento os dados deverão ser analisados e se 
apresentarem relevância significativa os dados serão apresentados à prefeitura e 
será sugerido sua implantação na forma de protocolo para todas unidades do 
município. 
 
4. Resultados esperados: 
 Após a implantação das ações supracitadas espera-se encontrar relevância 
significativa com as medidas propostas e a taxa de redução na medicalização e do 
número de receitas feitas mensalmente, bem como melhora no grau de satisfação 
de pacientes, familiares e profissionais envolvidos. 
 Espera-se que os dados sejam mais promissores no grupo de participação 
em oficinas terapêuticas e caso isto se confirme os grupos deverão ser realidade na 
rotina da unidade, buscando diminuir o número de consultas individuais agendadas. 
 Em caso de estudo efetivo, o projeto deverá ser estendido às unidades da 
rede municipal e um protocolo unificado deverá ser elaborado, de maneira a garantir 
os fluxos entre os serviços e sua aplicabilidade. 
 Deverá resultar também a garantia de educação e matriciamento continuado 
dos profissionais, mediante os diversos equipamentos NASF, CAPS e Faculdade de 
Medicina. Por fim, espera-se que profissionais e pacientes estejam motivados e 
satisfeitos com as medidas no controle do uso de psicotrópicos da ESF do Jardim 
Peabiru. 
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5. Cronograma:  
 

ATIVIDADES Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Elaboração do 
Projeto 

X            

Aprovação do 
Projeto 

 X           

Estudo da Literatura X X X X X X X X X X X X 

Apresentação do 
projeto/objetivos 
para equipes 

 X           

Caracterização dos 
pacientes 
participantes 

 X           

Fortalecer Rede de 
Apoio/Matriciamento 
e educação 
continuada 

 X X X X X X X X X X X 

Convocação de 
pacientes e 
familiares – orientar 
sobre projeto 

  X          

Aplicar estratégias 
(inventário de Beck, 
2 grupos – oficinas 
terapêuticas e 
consultas 
agendadas) 

  X X X X X X X X   

Questionário de 
satisfação para 
pacientes 

  X  X  X  X    

Questionário de 
satisfação para 
profissionais 

  X    X      

Discussão e Análise 
dos Resultados 

          X  

Revisão Final e 
Digitação 

          X  

Entrega do 
Trabalho Final 

           X 

Socialização do 
Trabalho 

           X 
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