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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Identificação e apresentação do problema 

 

Calmantes são medicamentos que agem na diminuição da atividade cerebral, 

quando esta está em um estado de agitação acima do normal esperado por pessoa. 

Dessa forma eles atuam no sistema nervoso como meio de diminuir a inquietação 

excessiva do cérebro. (1) 

Esse termo é sinônimo de sedativo, e agem como droga no corpo do ser 

humano. Essas drogas foram encontradas no início do século XX, e diz à lenda que 

Bayer, a denominou Barbitúrico, em consideração a Santa Bárbara, porque no dia 

da descoberta do medicamento era também dia da Santa. Em 1903 foi lançado o 

primeiro medicamento barbitúrico cujo nome de valor comercial era Veronal e em 

1912 é incluído no mercado o Fenobarbital, vendido com o nome de Luminal que 

agia como sedativo hipnótico. (2) 

Entretanto, foi no início dos anos 50 que apareceram as primeiras 

psicoterapias de orientação científica e consequentemente o uso de psicofármacos 

para atenuar a ocorrência de agitação e comportamento violento em pacientes que 

apresentavam transtornos mentais. O uso desses medicamentos provocou uma 

mudança repentina de opinião em relação a outros tratamentos que vinham sendo 

desenvolvido até então, porque possibilitava a ressocialização dos mesmos e a 

diminuição de métodos de contensão física comum até aquele momento. (6,7)  

Além de que, com o uso de psicofármacos no tratamento de transtornos 

psíquicos, havia também, a redução de internação e a liberação de leitos em 

hospitais, que contribuíam para o atendimento de outros pacientes que precisavam 

permanecer no hospital por um período maior para tratamentos de outras patologias. 

Dessa forma, o número de pacientes psicóticos hospitalizados nos EUA diminuiu de 

544.000 em 1954 para 77.000, quase 40 anos depois. (6,7) 

Porém, é um fator preocupante, pois a utilização destes medicamentos tem 

crescido muito nas últimas décadas em vários países ocidentais e, até mesmo, em 

alguns países orientais. Devido ao aumento de transtornos psiquiátricos na 

população, houve uma introdução de novos psicofármacos no mercado e, em 
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consequência, as novas indicações terapêuticas dos mesmos já ultrapassam o limite 

do normal, tornando-se um fator preocupante para estudiosos do assunto. (9) 

Segundo informação realizada pela Secretaria de Programação para a 

Prevenção da Drogadição e a Luta contra o Narcotráfico (Sedronar), na Argentina, 

por exemplo, no ano de 2002 venderam-se exatamente 819.638.301 comprimidos 

de psicofármacos de um total de 8.837.442.373 medicamentos receitados. Entre as 

drogas psicotrópicas, os tranquilizantes foram os mais procurados com 578.664.240 

comprimidos vendidos; seguido por: 97.183.037 antidepressivos; 78.029.058 

antipsicóticos e 53.944.583 hipnóticos e sedativos. Em seguida, vêm do maior para 

o menor consumo: psicolépticos-psicoanalépticos, psicoestimulantes, os 

deshabituantes de rapé, analgésicos narcóticos, medicamentos para a dependência 

de álcool e drogas dependentes de ópio. (5,8) 

No Brasil, o uso de psicofármacos também tem sido considerado exacerbado 

e indiscriminado, devido entre outras causas, à falta de controle do Estado sobre a 

produção e comercialização dos remédios indicados para problemas de distúrbios 

mentais, à propaganda da indústria farmacêutica, o baixo nível de renda da 

população brasileira frente aos altos custos dos serviços médicos e à ineficácia de 

muitos medicamentos indicados para o tratamento de outras doenças, senão a das 

psíquicas. (3) 

Esta pesquisa se limitará ao estudo do uso de psicofármacos, em uma 

população pequena do interior chamada Balbinos. É um município brasileiro do 

Estado de São Paulo, com uma área aproximada de 90, 9 km2, tem uma população 

de 4.071 habitantes, dos quais 2.570 pertencem às duas Penitenciárias locadas na 

região, e duas Unidades Básicas; uma unidade Tradicional de saúde e uma 

Estratégia Saúde da Família. E mais precisamente, ao uso racional de 

medicamentos que ocorre quando o paciente recebe-o apropriado à sua 

necessidade clínica, na dose e posologia corretas, por um período de tempo 

adequado e com custo menor para si e para a comunidade. (9) 

Através da observação e das queixas dos pacientes, dentro dos problemas de 

saúde mais frequentes, identificou-se que o alto consumo de psicofármacos, atingiu 

quase 20% da população do município. Dos meses de Janeiro a Março, 430 

pacientes consumiram um ou mais psicofármacos, porém nos meses de julho a 
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setembro a cifra de pacientes quase se duplicou com 849 pessoas, número 

considerado altíssimo para uma população tão pequena e para uma cidade 

interiorana onde a vida dessa gente parece ser tão simples, calma e especial. (9,10)  

 

1.2. Justificativa 

 

Hoje, estima-se que por volta de 400 milhões de pessoas sofrem de 

problemas psíquicos ou psicossociais devido ao abuso de drogas ou álcool, 

consumidos para produzirem reações físicas ou mentais relacionadas ao prazer. 

Muitas são as ingestões desses produtos, principalmente daqueles que são vistos 

como legal na sociedade, como a cafeína, o tabaco e o álcool. (4,8) 

E assim, cresce também, o uso de medicamentos psicotrópicos. “Os fármacos 

benzodiazepínicos, em especial, estão entre os mais prescritos no mundo” (1) No 

Brasil, não é diferente, já que diversos estudos têm constatado o uso abusivo de 

benzodiazepínicos na maioria das pessoas da sociedade brasileira. (8) 

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, 15% da população 

mundial consomem mais de 90% da produção farmacêutica dos remédios 

produzidos. Nos países em desenvolvimento de 25 a 70% dos gastos em saúde, 

está relacionado com a compra de medicamentos, comparado a menos de 15% nos 

países desenvolvidos, onde de 50 a 80% das consultas médicas geram prescrição 

medicamentosa, podendo ser dispensados 50% dos mesmos, por serem prescritos 

de forma incorreta. (8,9) 

No Brasil 35% dos medicamentos adquiridos por iniciativa dos próprios 

pacientes acostumados a se automedicarem. Outro fator relevante é a ingestão de 

drogas psicotrópicas, associadas à cerveja e/ou cigarro, que misturadas podem 

ocasionar a dependência de outras drogas consideradas ilícitas ou ilegais para a 

sociedade em geral. (2) 

Baseado nos dados mencionados anteriormente acredita-se na importância 

de realizar uma pesquisa no Município de Balbinos/SP a respeito do consumo de 

psicofármacos, com a intenção de contribuir na conscientização dos malefícios 

relacionados ao uso dos mesmos e aumentar o conhecimento e a percepção da 

população quanto ao uso abusivo e os riscos que ocorrem ao utilizá-los. A proposta 
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deste estudo é desenvolver ações educativas em conjunto com a população, 

propiciando subsídios capazes de levá-los ao uso racional de psicofármacos. (2) 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.  Objetivo geral 

 

O controle de psicofármacos na Atenção primária da estratégia Saúde da 

família “Vereador João Bazílio Neto” em Balbinos/SP. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Pesquisar a classe e frequência dos psicofármacos mais consumidos 

pela população; 

 Verificar os principais motivos que influenciaram o uso excessivo desse 

medicamento nesta comunidade; 

 Avaliar e proporcionar conhecimentos sobre os malefícios que os 

psicofármacos podem trazer à população, através de palestras e oficinas. 

 Reduzir o consumo de psicofármacos naqueles participantes do qual 

este não é o melhor recurso terapêutico a ser utilizado. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Cenário da intervenção 

 

A pesquisa será fundamentada através de uma observação feita em 

Estratégia Saúde da Família “Vereador João Bazílio Neto”, (ESF), na cidade de 

Balbinos/SP. 

 

3.2. Sujeitos envolvidos no benefício da intervenção 

 

Nesta pesquisa serão selecionados aleatoriamente 30 pacientes com idade 

aproximadamente entre 30 e 60 anos, que façam uso de psicofármacos. 

 

3.3. Estratégias e ações 

 

No intuito de que o projeto tenha sucesso, será aplicada inicialmente uma 

enquete em termos populares que colherá de forma geral o conhecimento dos 

pacientes sobre psicofármacos. A enquete mostrará: se os medicamentos são 

consumidos para problemas depressivos e/ou ansiedade; como adquiriram 

conhecimento dos mesmos; quem os recomendou; há quanto tempo que 

consumem; que sentem quando ingerem os mesmos e se são cientes que os 

psicofármacos levam ao vício, entre outros. (Apêndice 1) 

Portanto serão consideradas às variáveis: idade, tempo de consumo e 

conhecimentos “antes e depois”. Planejar-se-ão seis encontros presenciais com a 

finalidade de dar uma aula por encontro de 30 minutos de duração, com uma 

frequência semanal, cujo conteúdo estará relacionado ao consumo de 

psicofármacos. Os possíveis tópicos seriam: 

 O que são psicofármacos? 

  Como eles agem no organismo humano? 

  Quais as principais reações adversas? 

 Quais os riscos e benefícios ao consumi-los? 

 Qual a importância de tomá-los por tempo definido e sob vigilância 

médica? 
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  Outras possibilidades não farmacológicas para o controle e redução de 

ansiedade. 

 

As aulas, segundo acredita o autor, proporcionarão à população alvo, um 

conhecimento mais específico e esclarecedor. A última etapa consiste em reavaliar o 

conhecimento adquirido com a proposta, utilizando a mesma enquete sobre o 

conhecimento do uso dos psicofármacos. 

 

3.4. Avaliação e monitoramento 

 

As técnicas a serem utilizadas (enquete e aulas), permitirão uma aproximação 

ao conhecimento inicial desses pacientes sobre psicofármacos, ajudando assim a 

entender, por que a ingestão dos mesmos apresenta-se com um alto índice, 

tratando-se de uma população aparentemente calma, de vida equilibrada e bastante 

alegria no olhar. 

Esse conhecimento inicial será avaliado segundo o instrumento de avaliação 

criado pelo autor ao efeito. (Apêndice 2) Durante os encontros presenciais, o 

monitoramento será feito por sondagens didáticas orais, através de perguntas e 

respostas, sempre relacionadas ao conteúdo da última aula dada até esse momento, 

esclarecendo-se as possíveis dúvidas e reforçando-se o conteúdo em questão. Uma 

vez finalizados os encontros, durante os 6 meses seguintes, os pacientes terão uma 

visita domiciliar agendada a cada dois meses,  para serem estimulados a relembrar 

os conteúdos recebidos. Depois desse tempo, a mesma enquete será novamente 

aplicada. 

Os conhecimentos assim obtidos, antes e depois das aulas, serão 

representados em gráficos e tabelas. 
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4. RESULTADOS ESPERADOS 

 

O projeto de intervenção será feito com a intenção de, em mediano e longo 

prazo, melhorar a qualidade de vida da população balbinense. Espera-se, portanto, 

que os pacientes adquirirão os conhecimentos básicos necessários que lhes 

permitirão fazer mudanças progressivas enquanto ao uso cada vez menor dos 

psicofármacos, quando necessário, por orientação médica direcionada a uma 

doença específica e em um tempo determinado.  

 O gráfico abaixo é um exemplo de como ficarão representados os 

conhecimentos antes e depois da intervenção, com um aumento dos mesmos. Nele, 

será explanado, o progresso que se espera alcançar com as palestras direcionadas 

à conscientização da população alvo.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Gráfico 1 – Possível distribuição percentual dos entrevistados quanto ao 
conhecimento de Psicofármacos. 
Fonte: Do autor, 2014.
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5. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

Atividades 08/14 09/14 10/14 11/14 12/14 01/15 02/15 03/15 04/15 05/15 

Identificação do Problema X X         

Elaboração do Projeto de Intervenção  X         

Aprovação do projeto  X         

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

Coleta de dados   X X X X     

Discussão e Análise dos Resultados      X X X   

Revisão Final e Digitação        X X  

Entrega do Trabalho Final          X 

Socialização do Trabalho          X 
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APÊNDICE 1 – Roteiro da Entrevista 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

O seguinte questionário é de caráter anônimo. 

Nossa intenção não é saber “quem é você”, mas sim saber quais são seus 

conhecimentos sobre calmantes e torná-lo entendedor do quanto sabe sobre o 

consumo de psicofármacos. 

 

Marque um “X” na letra que considere a resposta correta. 

 

1. Quantos anos o senhor ou a senhora têm? Entre: 

 

(A) 30 a 34 anos.               (B) 35 a 39 anos.              (C) 40 a 44 anos. 

(D) 45 a 49 anos.               (E) 50 a 54 anos.              (F) 55 anos ou mais. 

 

2. O que é um psicofármaco? 

 

(A) Um fármaco que atua sobre a atividade psíquica ou mental. 

(B) Um remédio para pacientes loucos. 

(C) Uma pessoa que consume muitos medicamentos. 

(D) Uma droga controlada. 

(E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 

3. Tem consumido remédios para ansiedade e/ou depressão nos últimos tempos 

de forma contínua? 

 

(A) Sim.              (B) Não.             (C) Não sei. 

 

4. Há quanto tempo está consumindo remédios para ansiedade e/ou depressão? 

 

(A) Mais de 1 ano.  (B) Mais de 2 anos.  (C) Mais de 3 anos. 

(D) Mais de 5 anos.  (E) Mais de 10 anos. 
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5. O consumo “contínuo” de medicamentos para a ansiedade e/ou a depressão... 

 

(A) Relaxa.            (B) Faz esquecer-se dos problemas. 

(C) Cria dependência.                (D) É ruim para a saúde. 

(E) Não precisa de um diagnóstico médico. 

 

6. Quem sugeriu para o senhor ou a senhora tomar medicamentos para a 

ansiedade e/ou depressão? 

 

(A) A televisão.  

(B) A internet. 

(C) Um (a) amigo (a). 

(D) O médico.  

(E) Eu mesmo (a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

APÊNDICE 2 – Instrumento de Avaliação 

 

Com a finalidade de avaliar o conhecimento dos pacientes, antes e depois de 

serem dadas as aulas sobre psicofármacos, serão consideradas avaliáveis para 

atingir os objetivos propostos as perguntas 2, 5 e 6 contidas na enquete. (Apêndice 

1). Cada pergunta será avaliada em base a 10 pontos, tal como segue a 

continuação: 

 

Pergunta 2: O que é um psicofármaco? (Possíveis respostas): 

 

(A) 10 pontos. 

(B) 0 ponto. 

(C) 0 ponto. 

(D) 5 pontos. 

(E) 0 ponto. 

(A) e (D)10 pontos. 

 

Pergunta 5: O consumo contínuo de medicamentos para a ansiedade e/ou a 

depressão? (Possíveis respostas): 

 

(A) 0 ponto. 

(B) 0 ponto. 

(C) 5 pontos. 

(D) 5 pontos. 

(E) 0 ponto. 

 

Pergunta 6: Quem sugeriu para o senhor ou/a senhora tomar medicamentos para a 

ansiedade e/ou depressão? (Possíveis respostas): 

 

(A) 0 ponto. 

(B) 0 ponto. 

(C) 0 pontos. 

(D) 10 pontos. 

(E) 0 ponto. 



16 
 

 

ANEXO 1 – Fotos Aéreas da Cidade de Balbinos/SP 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Vista aérea da cidade de Balbinos/SP. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Balbinos, Abril de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Vista aérea da cidade de Balbinos/SP. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Balbinos, Abril de 2010. 
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ANEXO 2 – Fotos do Projeto Básico da ESF de Balbinos/SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 – Fachada Principal da Unidade de Saúde da Família. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Balbinos, Julho de 2013. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4 – Planta Baixa da Unidade de Saúde da Família. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Balbinos, Julho de 2013.  
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ANEXO 3 – Fotos da ESF de Balbinos/SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Unidade de Saúde da Família de Balbinos/SP. 
Fonte: Do autor, 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Unidade de Saúde da Família de Balbinos/SP. 
Fonte: Do autor, 2014. 
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ANEXO 4 – Fotos do Termo de Abertura de Controle dos Psicofármacos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7 – Termo de Abertura, Balbinos/SP. 
 Fonte: Do autor, 2014. 

 


