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RESUMO: Diante das conflitivas vivenciadas no cotidiano dos pacientes da unidade básica 
de saúde os medicamentos psicotrópicos colocam-se como um meio facilitado e rápido de 
alívio sintomático. Dessa forma, podem ser mencionados diversos fatores relacionados à 
questão do uso dos medicamentos, pois de um lado possibilita o alívio momentâneo de 
sintomas, porém de outro traz como problemática a tolerância e dependência nos pacientes 
quando utilizados de forma inadequada, nesse sentido pode ser citado alguns fatores 
associados à prescrição como a grande demanda de usuários a procura por consulta, o que 
destina pouco tempo aos atendimentos possibilitando maior dificuldade na comunicação 
médico/paciente tendo como conseqüência a dificuldade no entendimento dos usuários, pois 
os mesmos não conseguem falar tudo que sentem para o médico, impossibilitando uma 
avaliação eficaz com os esclarecimentos necessários o que reforça as crenças inadequadas 
quanto ao uso de psicotrópicos. O uso desses medicamentos pelos pacientes da unidade 
constitui uma problemática significativa e que tem sido foco desse estudo, onde pode ser 
colocado como instrumento de intervenção devido à quantidade de pessoas que utilizam sem 
as devidas orientações, sendo relevante enfatizar as implicações associadas tornando um 
meio causador de prejuízo para os usuários que fazem uso de forma incorreta. Assim, com a 
proposta de intervenção pode ser mencionadas estratégias para a diminuição do uso incorreto 
e desnecessário dos medicamentos como orientação e educação em saúde para os usuários 
e indicação de práticas alternativas de cuidado que poderá possibilitar o bem estar dos 
mesmos. 

Palavras chave: saúde mental na atenção básica, psicotrópicos na unidade básica, 

psicofármacos.  

ABSTRACT: Faced with the conflicts experienced in the daily lives of the patients of the basic 
health unit, psychotropic medications are a facilitated and quick means of symptomatic relief. 
In this way, several factors related to the issue of the use of the medications can be mentioned, 
since on the one hand it allows the momentary relief of symptoms, but on the other it brings as 
a problem the tolerance and dependence in the patients when used improperly, in this sense 
it can be cited some factors associated with prescription as the great demand of users for the 
search for consultation, which allocates little time to the appointments, making it possible for 
greater difficulty in the medical / patient communication, having as a consequence the difficulty 
in understanding the users, since they can not speak everything they feel to the physician, 
making impossible an effective evaluation with the necessary clarifications which reinforces 
the inadequate beliefs when using psychotropic drugs. The use of these drugs by the patients 
of the unit is a significant problem and has been the focus of this study, where it can be placed 
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as an intervention instrument due to the number of people who use it without the proper 
guidelines, and it is important to emphasize the associated implications, making a causative 
environment of prejudice to users who make use of it incorrectly. Thus, the intervention 
proposal may mention strategies for reducing the incorrect and unnecessary use of 
medications such as health orientation and education for users and indication of alternative 
care practices that may allow their well-being. 

Key words: mental health in basiccare, psychotropicdrugs in thebasicunit, 

psychotropicdrugs 

 

I- INTRODUÇÃO 

A unidade básica de saúde Iracema Feitosa é umas das 16 equipes de estratégia 

Parnaíba é um município do estado do Piauí, com localização a 339 km de distância até a 

capital Teresina, sendo o segundo município mais populoso do estado com estimativa de 

178 854 habitantes(1). 

A Unidade básica de Saúde do município de Parnaíba, localizado na Rua xavante, 

S/N no bairro boa esperança. A Unidade Básica de Saúde é composta por uma equipe 

completa por médicos generalistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas e 

auxiliar, agente comunitário de saúde (ACS) entre outros profissionais que desenvolvem 

as ações de saúde, de acordo com o diagnóstico das necessidades de saúde da 

comunidade, com o trabalho em parceria com o núcleo de apoio a saúde da família (NASF) 

esse composto por equipe de profissionais psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, e 

outros que realizam visitas domiciliares, atendimento individual, atividades coletivas, 

palestras, educação permanente entre outras atividades. O município conta ainda com 

serviços de urgência e emergência de baixa complexidade o pronto socorro municipal, e 

com os serviços de referência de urgência e emergência de alta complexidade o hospital 

Dirceu Arcoverde e os serviços de atendimento móvel de urgência- SAMU. Além dos 

atendimentos especializados como o CES- centro de especialidades em saúde; o setor de 

odontologia o GEO- centro de especialidades odontológicas; área de saúde mental o 

CAPS- Centro de atenção psicossocial; CAPS-AD- Centro de atenção psicossocial álcool 

e drogas. Assim formando uma rede de saúde que conjuntamente atenda os usuários do 

município de Parnaíba de forma integral e longitudinal.  

Com a análise das situações de saúde da população foi verificado um significativo 

número de usuários que fazem uso de psicotrópicos de forma inadequada e que muitas 

vezes são usados de forma incorreta e sem acompanhamento médico e psicológico 

adequado. Nesse sentido, as situações cotidianas e demandas em relação ao processo 

saúde e doença, tem cada dia mais aumentado o número de pessoas que fazem uso de 



psicotrópicos desnecessário. Os psicofármacos são medicamentos necessários e seguros, 

mas podem causar dependência psíquica ou física(2).  

Dessa forma, o que se propõe é a análise e adequação do correto uso pela 

população, a fim de que os mesmos tenham consciência de suas consequências quando 

utilizado por período prolongado, assim como propor alternativas que possam promover 

qualidade de vida para essas pessoas. A elaboração de ações de promoção do uso 

racional de medicamentos deve considerar os diversos fatores condicionantes da saúde, 

bem como deve se fundamentar em um esforço coletivo e multidisciplinar(3). 

Os ansiolíticos estão entre as substâncias psicotrópicas mais utilizadas pelos 

indivíduos de forma indiscriminada(4). O uso inadequado desses medicamentos, assim 

como de outros psicofármacos poderão acarretar alterações comportamentais no 

indivíduo, além de ocasionar quadros de dependência, graves efeitos colaterais, podendo 

levar a originar complicações pessoais e sociais.  

1.1 - Objetivos 

 

• Objetivo geral  

• Propor um plano de ação com vista a orientação do correto uso de 

medicamentos psicotrópicos pela população da unidade básica de saúde.  

 

• Objetivos específicos 

• Sensibilizar a população para melhor compreensão do uso dos medicamentos 

psicotrópicos.   

• Elaboração de ações de promoção do uso racional de medicamentos com o 

desenvolvimento de atividades multidisciplinares.   

• Oferecer alternativas que possam promover qualidade de vida para esses 

usuários. 

 

II – REVISÃO DA LITERATURA 

O consumo de medicamentos tem um significativo impacto na sociedade, pois cada vez 

mais se busca por respostas imediatas e o afastamento de terapêuticas que envolvam o 

autoconhecimento e soluções progressivas(5). O uso dos medicamentos psicotrópicos tornou-

se uma porta de saída diante de diversas questões vivenciadas no dia a dia da população, no 

entanto o uso excessivo é considerado um problema grave devido aos danos que pode 

ocasionar a saúde das pessoas.  



Os medicamentos psicotrópicos estão cada dia mais frequentes entre as pessoas por 

diversas questões, tendo a unidade básica de saúde seu principal meio de busca, por diversas 

questões como pela estratégia de estarem mais próximos da população, pela maior facilidade 

de acesso as pessoas procuram a unidade para renovação das receitas, porém, com a grande 

demanda de pessoas a espera por atendimento com os médicos, esses não conseguem 

muitas vezes fazer uma avaliação de qualidade com a real necessidade que os casos exigem, 

acabando por analisar o paciente através do conhecimento de alguns sintomas mais 

evidentes que o paciente apresenta no momento da consulta. A prescrição sem antes realizar 

uma avaliação para conhecimento técnico adequado por parte do profissional médico pode 

trazer como consequência o uso crônico e inconsequente desses fármacos, visto que causam 

dependência física e psicológica(6). 

Os pacientes muitas vezes não são orientados adequadamente sobre os riscos e o uso 

correto desses medicamentos(6). Com a grande demanda de pessoas na unidade de saúde e 

o pouco tempo destinado aos atendimentos assim como diversas questões relacionadas, não 

ocorre uma avaliação detalhada dos pacientes, sendo receitado o medicamento sem os 

esclarecimentos necessários, um dos fatores pode ser pela ocorrência de uma falha na 

comunicação profissional e paciente impossibilitando o conhecimento de todas as questões 

que influenciam o paciente no uso da medicação, assim como a crença do paciente na 

medicação como único meio de alívio sintomático imediato o que poderá acarretar o manejo 

inadequado, ocasionando tolerância e dependência tendo o retorno a função em muitos casos 

somente de renovação da receita, pois o paciente que já apresenta dependência de tais 

medicações poderá desenvolver diversas estratégias para conseguir novamente o 

medicamento, colocando muitas vezes o profissional da unidade em posição desconfortável 

sendo convencido a prescrever novamente o medicamento sem uma avaliação de maneira 

clara. Dessa forma, a medicação é uma realidade que compromete muitas vezes a vida do 

usuário(5). 

A atenção básica é a porta de entrada para os serviços de saúde, sendo o principal 

ponto para o usuário que busca por cuidados em saúde, e que em articulação com as redes 

de atenção possibilitara a promoção, prevenção e recuperação da saúde dos pacientes. De 

acordo com o Ministério da saúde a atenção básica em saúde é considerada a principal porta 

de entrada para pacientes com queixas psicológicas e o que se evidencia muitas vezes é que 

com a falta desse cuidado alternativo para a desmedicalização a consulta se resume a 

prescrição de psicotrópicos. 

A atenção básica deve seguir os princípios do SUS sendo resolutiva e acolhendo todas 

as pessoas de forma efetiva, onde o paciente deverá ser visto e ouvido diante de todas as 



suas demandas em sua integralidade. No contexto da atenção básica, o enfoque apenas na 

queixa imediata dos usuários, sem o reconhecimento do mal-estar mais amplo, implica em 

gastos com encaminhamentos e exames desnecessários(8). 

O profissional que presta atendimento na unidade básica, geralmente é um médico 

generalista que deve estar disponível para uma grande quantidade de pessoas todos os dias, 

inviabilizando muitas vezes um atendimento de qualidade e quando necessário os pacientes 

são encaminhados para profissionais especialistas, no entanto pelo tempo que devem dispor 

para conseguir uma consulta em unidades públicas de saúde com um especialista pode fazer 

com que os mesmos desistam e retornem para a UBS quando o remédio acaba, nesse sentido 

é necessário o compartilhamento das funções pela equipe multidisciplinar com atividades que 

abrangem o cuidado de forma integral, tendo a saúde mental como estratégia essencial a ser 

examinada. A prevalência estimada de transtornos mentais e de comportamento é de 12% na 

população mundial, sendo que mais de 450 milhões de pessoas sofrem de algum problema 

de saúde mental e grande parte destes usuários é tratado na Atenção Primária à Saúde 

(APS)(9). 

Os medicamentos quando renovados na unidade básica poderão ser prescritos 

juntamente com as orientações de uso e cuidados alternativos assim com o referenciamento 

para a procura de um profissional da saúde mental que poderá acompanhá-lo regularmente 

possibilitando ao paciente um olhar com maior tempo de cuidado e voltado às questões mais 

conflitivas do paciente, que desenvolverá estratégias de cuidado psicológico alternativo, no 

entanto quando referenciados a procurar um profissional especialista na unidade básica, seja 

esse profissional psicólogo ou psiquiátrico, poderá se deparar com a grande lista de pessoas 

a procura desses mesmos profissionais e o tempo de espera destinado a esses impossibilita 

em muitos casos que os pacientes consigam ter o acompanhamento necessário pelos 

profissionais da saúde mental. Constatada a necessidade da medicação, deve haver, 

minimamente, o acompanhamento de um profissional e ser associada possíveis sessões de 

terapia, meditação ou yoga, além de força de vontade, dentre outras práticas muitas vezes 

ignoradas não só pelos pacientes, mais pelos próprios profissionais(6). 

A associação de práticas alternativas de cuidado tem papel fundamental no cuidado à 

saúde desses usuários, nesse sentido é relevante a função da psicoterapia associada à 

medicação em alguns casos, sendo importante ressaltar a terapia como meio viável para o 

bem-estar desses usuários, assim como pela organização e equilíbrio das funções internas 

dos pacientes e para a eliminação de sintomas com a posterior substituição da prática com 

medicamento e também a da automedicação. Há consenso de que a automedicação é um 



dos exemplos de uso indevido de medicamentos, considerado um problema de saúde pública 

no Brasil e no mundo(10). 

Os profissionais deveriam analisar sobre a questão do desenvolvimento de práticas 

alternativas de cuidado sendo essa auxiliar para a substituição do uso de psicotrópicos, assim 

como instruir os usuários que utilizam os medicamentos de forma imprescindível, viabilizando 

um tratamento qualificado. O que acontece na pratica muitas vezes é a continuidade de um 

uso que vai além de uma finalidade especifica na vida do indivíduo(11).  

As orientações devem estar presentes nas rotinas das equipes responsáveis na 

dispensação de medicamentos e a partir da prescrição fornecer instruções aos usuários de 

forma objetiva e esclarecedora(12). O uso do medicamento psicotrópico pelo usuário deve ser 

acompanhado devidamente por um profissional com qualificação necessária para ofertar as 

orientações devidas para o usuário, de forma que esse entenda sobre o manejo correto, pois 

tal medicamento pode apresenta diversos efeitos no sistema nervoso central e para que o 

paciente que faz uso prolongado dos mesmos com doses altas entenda que poderá 

desenvolver tolerância e dependência e que de forma contraria poderá acarretar um ciclo de 

renovação de receitas diante da necessidade momentânea do paciente de amenizar seu 

sofrimento buscando por ajuda e pela falta de alternativas viáveis para seu alívio sintomático. 

A necessidade de racionalizar o uso de medicamentos psicotrópicos ultrapassa a área clínica 

e vem se tornando em um problema de saúde pública(13). 

Na unidade básica de saúde é possível identificar uma significativa demanda de 

usuários que utilizam de forma sistemática os medicamentos psicotrópicos, assim como a 

inadequação de seu uso. No que tange às características sociodemográficas, as chances de 

as mulheres utilizarem psicofármacos foi aproximadamente duas vezes àquela apresentada 

pelos homens(14). 

A procura pelos serviços de saúde pelo público feminino é maior pela facilidade por 

diversos pontos como em descrever o que está sentindo no momento ou pela questão cultural 

de preocupação com a própria saúde que é diferente do homem que procura os serviços de 

saúde somente quando estão sentindo-se muito ruim o que tem sido demonstrado também 

com o uso de psicotrópicos. A maior predominância de consumo de psicofármacos por 

mulheres deve-se ao fato da maior prevalência de transtornos psiquiátricos verificados entre 

as pessoas desse gênero, além das mesmas terem uma maior preocupação com a sua 

condição de saúde e freqüentarem mais os serviços de saúde, incluindo a Atenção Primaria 

à saúde(15). 

Na população idosa, as características mais frequentes associadas ao uso de 

psicofármacos têm sido o sexo feminino, com a auto avaliação negativa da saúde e a 



presença de sintomas depressivos(14). Uma questão relevante associada é o elevado índice 

de mulheres que utilizam de forma abusiva os psicotrópicos, associada a maior facilidade 

delas em conseguir a prescrição dos medicamentos pelos médicos. 

A prevalência do uso de psicofármacos foi de 13,8%, inferior àquelas verificadas entre 

idosos residentes em países de renda elevada e ligeiramente superior ao observado entre 

idosos brasileiros. O uso de psicofármacos foi mais prevalente na categoria de usuários acima 

de 60 anos (41,6%) e a menor prevalência foi encontrada em pessoas de 18 a 40 anos 

(10,2%)(2). 

A prevalência de uso de psicotrópicos foi de 25,8%, onde a classe mais prescrita foi a 

dos antidepressivos (73%), seguida pelos ansiolíticos benzodiazepínicos (46,8%), 

antiepiléticos (4,5%), antipsicóticos 3,6% e agentes dopaminérgicos (0,9%)(3). Os 

medicamentos psicotrópicos podem afeta a percepção e o comportamento dos usuários 

sendo considerado hoje um meio de adaptação viável e possível para o paciente diante das 

mudanças vivenciadas no cotidiano, que muitas vezes são renovados pelos médicos da 

atenção básica de forma continua por diversas questões, assim como por manter a medicação 

por que o paciente já usa há muito tempo, no entanto não se tem o real conhecimento das 

situações que fizeram a indicação anterior.  

Depressão e distúrbios de sono estão associados e uma parcela expressiva de paciente 

depressivo se queixa da deterioração não só da quantidade, mas também da qualidade do 

sono(14). Com o levantamento das queixas mais evidentes no paciente o que pode ser 

observado também é a grande quantidade de pessoas que apresentam demandas 

relacionadas a questão da insônia e ansiedade, o que demonstra a necessidade de 

recomendação dos médicos para práticas alternativas de cuidado com a saúde desses 

pacientes, pois grande parte da população já faz uso de algum psicotrópico. Dentre os 

antidepressivos o medicamento mais prevalente é a fluoxetina, perfazendo 53,1% das 

prescrições, amitriptilina e escitalopram estiveram presentes em 28,4% e 22,2%, 

respectivamente, assim como os ansiolíticos benzodiazepínicos, os dois mais prescritos e 

igualmente prevalentes foram diazepam e clonazepam, cada um esteve presente em 48,1% 

das prescrições(3). 

Muitas vezes o paciente faz uso de medicamentos para alívio das situações de estresse 

na intenção de que esse poderá ajudar a lidar com as questões conflitivas vivenciadas no dia 

a dia, assim como pela intenção de colocar animo quando estiver que realizar alguma 

atividade. A prevalência estimada para o uso de psicofármacos foi igual a 13,4%, se 

considerarmos os subgrupos químicos, 8,3% utilizaram benzodiazepínicos; 5,0% fizeram uso 

de antidepressivos; 1,7% e 1,5% relataram o uso de, respectivamente, antidemenciais e 



antipsicóticos, bromazepam (33,3%) e o diazepam (27,7%) responderam por mais da metade 

dos benzodiazepínicos utilizados, e a amitriptilina, por 38,5% dos antidepressivos 

consumidos(14). 

De acordo com o conceito proposto pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o uso 

racional de medicamentos ocorre quando o paciente recebe o medicamento apropriado à sua 

necessidade clínica, na dose e posologia correta, por um período de tempo adequado e ao 

menor custo para si e para a comunidade. Quando o paciente tem o uso prolongado do 

medicamento seus efeitos passam a perder seu sentido inicial, pois o organismo do paciente 

se acostuma com a ação do mesmo não reagindo às necessidades do paciente e 

impossibilitando a interrupção do uso.  

A automedicação o abuso e a dependência de BZD foram reconhecidos como um 

problema de saúde pública desde a década de 1980, no Chile, quando foram detectadas 

prevalências alarmantes do consumo destas substâncias sem indicação clínica(13). O que tem 

sido demostrado é que muitas vezes os pacientes passam a controlar a própria medicação 

definindo horários e contrariando as recomendações dos médicos, que poderá possibilita a 

dependência deixando de ser um tratamento. A prática da automedicação é uma forma de 

autocuidado à saúde, entendida como a seleção de uso de medicamentos para a manutenção 

da saúde, prevenção de enfermidades, tratamento de doenças ou sintomas percebidos pelas 

pessoas sem a prescrição, orientação ou acompanhamento(16).   

Uma das principais questões relacionadas ao tratamento de saúde mental é que ainda 

não há protocolos para a equipe realizar o acompanhamento dos usuários nem diretrizes bem 

estabelecidas para o tratamento dos pacientes na APS(9). Diante das demandas que chegam 

à unidade de saúde muitos dos profissionais não conseguem ter um manejo adequado com 

os usuários, pois muitas vezes os pacientes não retornam as consultas ou não seguem 

corretamente as recomendações e é nesse sentido que haja a necessidade de maior ação 

em relação à conscientização dos mesmos através da educação em saúde para os 

profissionais e pacientes e para o aprimoramento sobre a prescrição racional de 

medicamentos viabilizando assim, que esses tenham uma indicação adequada e quando 

necessária, sendo complementada com a indicação de terapêuticas alternativas.  

O compartilhamento das responsabilidades na equipe multiprofissional é um ponto-

chave na saúde mental, mas ainda não ocorre da mesma forma que no tratamento e 

acompanhamento de outras doenças crônicas como diabetes e hipertensão artéria(9). O 

cuidado com o paciente deve ser igualitário e integral, sendo responsabilidade de todos os 

profissionais da unidade acolher todos os pacientes e desenvolver estratégias para o cuidado 

por uma equipe multiprofissional.   



As atuais políticas públicas em saúde mental no Brasil preconizam que pessoas com 

transtornos mentais sejam acompanhadas concomitantemente na atenção básica de saúde e 

em unidades especializadas(3). Dessa forma, a estratégia saúde da família tem possibilidade 

de superar a questão da medicalização com o incentivo às práticas alternativas de cuidado, 

onde poderá ser desenvolvidas atividades de promoção da saúde, tendo também uma 

articulação com as outras redes de atenção à saúde, e que a unidade básica converse com 

os outros serviços, a fim de fazer os encaminhamentos para outros profissionais especialistas 

quando for necessário. 

A atuação conjunta dos profissionais para o atendimento dos pacientes deve ser 

multidisciplinar, estimulando-se de forma ativa as políticas de expansão, formulação e 

avaliação da atenção básica, a inclusão de diretrizes que atendam a dimensão subjetiva dos 

usuários e os problemas de saúde mental(17). Assim como é necessária uma articulação com 

as diversas redes disponíveis, a fim de oferecer o atendimento adequado ao paciente e assim 

como as orientações de forma eficaz, promovendo o desenvolvimento de atividades 

alternativas para o bem-estar do usuário com práticas alternativas de cuidado como atividade 

física e psicoterapia.   

 

 III - PLANO OPERATIVO 

 

Situação 

problema  

Objetivos Metas/prazo

s  

Ações/ 

estratégias 

Responsáveis  

Descuidado com 

o paciente que 

faz uso de 

medicamentos 

psicotrópicos e 

em sofrimento 

mental. 

Focalização 

sobre a 

relevância de 

acompanhament

o do paciente que 

faz uso de 

medicamento 

psicotrópico.  

Equipe 

capacitada 

efetivamente 

para o manejo 

dos pacientes 

Início para 1 

mês. 

 

Capacitação 

para os 

profissionais da 

unidade com 

Informações 

sobre saúde 

mental. Reunião 

com equipe 

multiprofissional 

para discussão 

da temática e 

dos pacientes 

para a melhor 

Todos os 

profissionais 

da unidade. 

 



que precisam de 

medicamentos. 

 

assistência ao 

usuario de 

medicamentos 

psicotrópicos.  

Baixo nível de 

informação dos 

usuários sobre 

as doenças e os 

medicamentos, 

assim como seus 

efeitos e 

conseqüências. 

 

Aumentar o nível 

de informação 

sobre o uso 

abusivo de 

psicotrópicos.   

Informatizar os 

usuários sobre a 

influência na vida 

cotidiana e 

consumo de 

psicotrópicos 

com indicação de 

práticas 

saudáveis de 

vida.  

Início para o 

2 mês. 

 

Campanha 

educativa para a 

população, 

consultas 

esclarecedoras. 

Realização de 

atividades de 

educação em 

saúde. 

Formação de 

grupos 

terapêuticos 

com o 

desenvolviment

o de atividades 

de práticas 

corporais. 

Todos os 

profissionais 

da unidade. 

Automedicação. Pacientes 

conscientes 

sobre os 

problemas 

relacionados à 

automedicação e 

a sensibilização 

da população 

sobre os riscos 

de inadequação 

dos 

medicamentos 

sem prescrição 

medica. 

Início para o 

2 mês. 

Elaboração de 

projetos de 

assistência aos 

usuários de 

saúde mental. 

Campanha para 

sensibilizar e 

informar a 

população sobre 

os cuidados em 

relação a 

automedicação. 

Rodas de 

conversa, 

palestras, 

Enfermeiros, 

psicólogos, 

médicos.   



dinâmicas, 

panfletos. 

 

O 

desconheciment

o sobre manejo 

dos 

medicamentos, 

assim como o 

cuidado em 

saúde mental 

pelos ACS. 

Avaliação do 

nível de 

informação da 

população sobre 

o uso de 

psicotrópicos. 

 

Início para 2 

mês. 

Capacitação dos 

ACS. Manejo 

adequado dos 

ACS nas visitas 

domiciliares.  

 

Enfermeiros, 

médicos, 

psicólogos 

Ausência de 

atividades 

alternativas na 

unidade contra 

os hábitos de 

vida 

inadequados. 

 

Conscientização 

da população 

sobre hábitos de 

vida importantes. 

Início para o 

2 mês. 

Formação de 

grupos para a 

realização de 

atividades de 

lazer, 

meditação, 

técnicas de 

relaxamento, 

dinâmicas e 

educação em 

saúde. 

Enfermeiros, 

técnicos de 

enfermagem, 

psicólogos, 

fisioterapeutas

. 

Desinteresse dos 

familiares dos 

pacientes em 

ajudá-los.  

 

Família como 

apoio ao 

paciente.  

 

Início para o 

1 mês. 

Orientação aos 

familiares, com 

palestras, 

atividades 

práticas 

educativas e 

material 

impresso. 

Enfermeiros, 

médicos, 

psicólogos. 

 

 

 



IV - PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANO 

O presente trabalho tem como objetivo a sensibilização da população sobre as 

conseqüências associadas ao uso inadequado de medicamentos psicotrópicos, que através 

de uma proposta de intervenção foi possível desenvolver estratégias que possibilitam a 

efetividade do cuidado em saúde dos usuários da unidade de saúde, nesse sentido faz parte 

do plano de intervenção as orientações adequadas para o paciente, pois com isso será 

possível a diminuição do uso incorreto e desnecessário dos medicamentos, com estratégias 

como a educação em saúde e o conhecimento de atividades de práticas alternativas de 

cuidado, visando o bem estar e a qualidade de vida, onde as ações serão realizadas na 

unidade de saúde com o envolvimento da equipe multiprofissional tendo o apoio dos 

profissionais do NASF, e quando necessário será feito articulação com outros setores da rede. 

Para a avaliação da efetividade das propostas de intervenção propõe-se que seja 

realizada reunião a cada 3 meses para operacionalização do plano de ação e verificação do 

cumprimento das metas, assim como pela identificação dos riscos e dificuldades em sua 

execução. 

 

V-  CONCLUSÃO 

A realização dessa pesquisa permite propor um plano de intervenção para o uso 

inadequado de psicotrópicos pelos usuários da unidade básica de saúde, a fim de colaborar 

com algumas estratégias para a conscientização da população para o conhecimento sobre os 

efeitos e conseqüências do uso incorreto do mesmo, assim como para a diminuição do uso 

desnecessário. Os psicotrópicos constituem um meio bastante eficaz de ajuda ao paciente no 

que se refere às diversas problemáticas em saúde mental, no entanto quando usado de forma 

irregular pode trazer diversos prejuízos aos mesmos, assim como possibilitar tolerância e 

dependência. Muitos dos pacientes não entendem as orientações necessárias pelos médicos 

sobre o uso dos medicamentos assim como pela visão distorcida dos medicamentos e 

acabam tornando-se dependentes, sendo a unidade básica de saúde o principal meio de 

busca por ajuda em saúde, tendo de certa forma uma facilidade pelos pacientes em conseguir 

a renovação de receitas por profissionais da atenção básica, nesse sentido pode ser 

enfatizado também a dificuldade em conseguir consulta com especialista da saúde mental 

pelos pacientes acarretando aos mesmos o não acompanhado de forma eficiente pelos 

profissionais.   



Assim, os pacientes começam um ciclo de renovação de receitas sem as orientações 

adequadas, o que possibilita a acomodação do paciente em buscar outras estratégias de 

cuidado como psicoterapia e ou mudanças de hábitos de vida saudáveis.  

Deste modo, os profissionais da unidade de saúde precisam estar atentos aos pacientes 

sobre tal problemática, enfatizando a relevância de orientações sobre os efeitos do uso dos 

medicamentos, assim como a indicação de terapeutas alternativas para o bem-estar dos 

pacientes.   

  O presente trabalho partiu da visão sobre a significativa demanda de usuários na 

unidade de saúde e que se torna relevante ressaltar pela possibilidade de busca por métodos 

de intervenção eficaz sobre tal problemática, com o envolvimento da equipe multiprofissional, 

paciente e família, a fim de possibilitar estratégias de qualidade de vida para os usuários.  
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