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Resumo 

 

 

Este trabalho surge da preocupação com a vulnerabilidade da população feminina 

quanto à dependência de tranqüilizantes e as respectivas respostas oferecidas pelos 

serviços de saúde. Verifica-se através de estudos epidemiológicos realizados em várias 

partes do mundo que o consumo abusivo de Benzodiazepínicos tem dimensões tão 

consideráveis, que é reconhecido como dependência química licita, sendo que o 

consumo entre a população feminina é aproximadamente 100% maior do que entre a 

população masculina. Sendo um medicamento dispensado na rede pública de saúde, 

inclusive em unidades de saúde da rede básica, tal situação vem provocando um 

problema de saúde pública, bem como acarreta gastos considerados desnecessários. 

Propomos aqui a caracterização da população consumidora de Benzodiazepínicos 

(BZD), no Distrito de São Francisco Xavier, município de São José dos Campos, SP, 

bem como a quantificação do consumo do referido medicamento e a posterior 

comparação da incidência encontrada com aquela apontada pela literatura.Os resultados 

obtidos demonstraram que a população feminina do Distrito tem um consumo inferior 

ao apontado pela literatura, e a população masculina tem um consumo superior ao 

descrito pela literatura, provocando discussões a respeito das indicações desta 

medicação e das ações de saúde desenvolvidas na Unidade de Saúde local. Estas 

intervenções foram analisadas sob a ótica das questões de gênero que permeiam o 

cotidiano desta comunidade e enquanto proposta alternativa de atenção em saúde.A 

discussão sobre os processos de medicalização social e sobre formas alternativas de 

intervenções que valorizam o usuário enquanto sujeito social, embasaram a descrição 

das atividades desenvolvidas pela terapia  ocupacional e a equipe do serviço em 

questão. Apontamos ainda a necessidade de aprofundar estudos sobre formas 

diferenciadas de intervenções que possam orientar políticas públicas de saúde, 

objetivando respostas efetivas para a demanda que busca estes serviços, bem como 

orientar adequadamente os investimentos na área.  

 

Palavras-chave: Mulheres, Benzodiazepínico, Terapia Ocupacional, Rede básica. 
 



Abstract 

 

 

This project arose from concern about the vulnerability of the female population to 

dependency on tranquilizers and the responses to this issue offered by the health 

services. It can be verified by epidemiological studies done in many parts of the world 

that the abusive consumption of Benzodiazepams has such broad dimensions that it is 

recognized as legal chemical dependency.  Consumption by women is approximately 

100% greater than by men.  Since it is a drug dispensed by the public health system, 

including by units of the primary health care network, the situation is causing a public 

health problem, in addition to unnecessary expenditures. Here we propose to describe 

the population that consumes benzodiazepine (BZD) in the district of São Francisco 

Xavier, municipality of São José dos Campos, SP, as well as to quantify the use of the 

drug and later compare it to the incidence of use described in the literature. The results 

obtained showed that the District’s female population has a lower consumption than 

described in the literature, while the male population has a higher consumption, 

provoking discussion about the indications for use of this medicine and of the health 

activities carried out by the local health unit. These interventions were analyzed from 

the point of view of gender issues that permeate the daily life of this community and as 

an alternative proposal for health care. The debate about processes of social 

medicalization and about alternative forms of interventions that value the client as a 

social subject, underlie the presentation of the activities developed by occupational 

therapy practitioners and the health service team. We further point out the need to 

deepen studies about differentiated forms of intervention that can guide public health 

policy, aiming at effective responses to the demand for these services, as well as to 

adequately orient investment in the area.  

 

Key words: women, benzodiazipine, occupational therapy, primary health care network 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

 

Esta pesquisa surge da preocupação com a vulnerabilidade da população feminina 

quanto à dependência de psicofármacos e as respectivas respostas oferecidas pelos 

serviços de saúde.  

Verifica-se, através de estudos epidemiológicos realizados em diversas partes do 

mundo, que os transtornos de humor em adultos são significativamente maiores entre as 

mulheres do que entre os homens, atingindo a proporção de 2:1 respectivamente. Sabe-se 

também que entre as mulheres a incidência de transtornos do humor é mais freqüente 

durante o período de sua vida reprodutiva, da menarca à menopausa, sendo que o risco 

para episódios depressivos é duas ou mais vezes maior para mulheres do que para os 

homens (YONKERS et al., 2001). 

Pela sua prevalência e pelos transtornos que acarretam, os estados depressivos 

tem importância como problema de saúde pública; em estudo realizado nos Estados 

Unidos estima-se sua prevalência, para o tempo de vida, em 17,1% da população geral 

(KESSLER, 1994 apud  LAFER et al., 2001). As limitações impostas pelo quadro, seu 

custo social, bem como o risco para suicídio, evidenciam o impacto na população 

feminina. 

 Muitas vezes as queixas destas mulheres aparecem correlacionadas com 

distúrbios hormonais, comuns em determinadas fases da vida reprodutiva. Podem ainda 

aparecer como queixas físicas difusas, tais como dores generalizadas, cefaléias e 

transtornos sexuais, independentes de disfunções fisiológicas ou patológicas, que são 

muito comuns nos atendimentos da clínica geral na rede básica de saúde. 

Esta população constitui uma grande parcela da demanda destes serviços, bem 

como dos serviços especializados de Saúde Mental e as respostas oferecidas são em geral 

os psicofármacos. Oliveira (2000), em sua pesquisa, relata de que forma os problemas 

sociais e econômicos podem levar as mulheres a buscarem atendimento na rede de saúde, 

e como  o uso de tranqüilizantes pode gerar um amortecimento dos sintomas, não 

abordando as  causas que levam a um quadro depressivo. A dependência desses 

medicamentos é a conseqüência natural, visto que estes facilitam a convivência com as 
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reais dificuldades, e também porque esta postura é compatível com a situação de 

dependência em que se encontra a mulher  na sociedade , sendo mais uma consumidora 

de bens e serviços de saúde. 

Estudos epidemiológicos realizados em várias partes do mundo (CARLINI et al., 

2002) confirmam que o consumo abusivo de Benzodiazepínicos (BZD) tem dimensões 

tão consideráveis, que é reconhecido como dependência química lícita. Sendo um 

medicamento dispensado na rede pública de saúde, inclusive em Unidades da rede 

básica, tal situação vem provocando  um problema de saúde pública, bem como acarreta 

gastos que talvez sejam  desnecessários.  

Os BZD surgiram em 1961 e o Diazepan® foi lançado em 1963. Em razão de sua 

boa aceitação clínica e do marketing da indústria farmacêutica, o Diazepan® tornou-se 

rapidamente uma das drogas mais amplamente prescritas (DUTRA et al., 2000). Essa 

medicação tem indicações clínicas para casos de insônia e ansiedade, intoxicações 

alcoólicas, espasmo muscular esquelético, desordens convulsivas e como adjuvante na 

anestesia local e geral (KAPLAN;SADOCK, 1999; STAHL, 1998). Na rede básica de 

saúde do município de São José dos Campos, SP, o único Benzodiazepínico disponível é 

o Diazepan® (5 mg e 10 mg). 

 Neste estudo propusemo-nos a caracterizar a população consumidora de 

Diazepan® no Distrito de São Francisco Xavier, município de São José dos Campos, 

comparando a incidência encontrada àquela apontada pela literatura e a discutir os 

resultados sob a ótica das questões de gênero que permeiam o cotidiano desta 

comunidade. Pretendemos também descrever e discutir as ações desenvolvidas na 

Unidade de Saúde local, que propõe uma prática de atenção à saúde de caráter 

desmedicalizante, conforme será discutido posteriormente no Capítulo 3. 

São Francisco Xavier é distante da cidade de São José dos Campos cinqüenta 

quilômetros, por via asfaltada. Tem aproximadamente 2.867 habitantes (RUSCHMANN, 

2002), distribuídos em um núcleo urbano e uma vasta e populosa zona rural. A economia 

historicamente é agropecuária, mas nos últimos anos vem sendo direcionada para o 

turismo ecológico. 

A Unidade Mista de Saúde é o único serviço de saúde local e realiza atividades 

concomitantes de Unidade de Pronto Atendimento e de Unidade Básica de Saúde, e tem 
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como retaguarda o Hospital e Maternidade Municipal e o Pronto Socorro de Saúde 

Mental, todos localizados na cidade de São José dos Campos. 

Atuo nesta Unidade há doze anos como terapeuta ocupacional e como gerente há 

cerca de dois anos, sempre em contato com demandas de atendimento clínico generalista 

(usuários adultos ou crianças, com disfunções ou deficiências variadas), inclusive de 

saúde mental. As queixas de sofrimento psicológico, acompanhadas ou não de quadros 

físicos, vêm preocupando-nos, já que a assistência voltada apenas à resolução dos 

problemas físicos não oferece respostas integrais, gerando lacunas, que derivam para 

soluções imediatistas, como o uso exagerado de tranqüilizantes. 

Neste contexto fica evidente a importância de uma releitura dos conceitos de 

sintomas e doenças, buscando soluções diferenciadas que correspondam à nossa 

realidade temporo-espacial e sócio-cultural.  

A realização de ações que incluem intervenções interdisciplinares voltadas a 

práticas preventivas, curativas e reabilitadoras, através de abordagens  grupais e o uso de 

recursos variados tem permitido a valorização do cotidiano dessa população e a 

aproximação de suas reais demandas. Estas ações referem-se a propostas terapêuticas, 

conforme descrito por Tesser (1999), que redimensionam o conceito de doença, e buscam 

soluções que ampliam a comunicação, as possibilidades de transformação da vida, das 

pessoas, das saúdes e das doenças.  

Desta forma, esta pesquisa pretende discutir algumas questões que estão 

envolvidas na assistência à saúde da população feminina, analisando o consumo de uma 

medicação psicotrópica em uma comunidade específica. O texto foi organizado da 

seguinte forma:  

No próximo capítulo apresentamos os objetivos desta pesquisa e a metodologia 

utilizada para sua realização. 

No terceiro capítulo discutimos o tema “Mulheres e Saúde”, justificando a 

escolha do conteúdo do estudo, mostrando sua abrangência e importância em particular 

para a saúde pública. Dividimos este capítulo em três sub-temas, abordando inicialmente 

aspectos relevantes sobre o consumo de medicamentos em geral, suas características 

simbólicas e mercadológicas. A seguir discutimos a assistência de saúde oferecida à 

mulher, buscando referências nas questões de gênero e na saúde pública. Ao final deste 

capítulo é discutido o consumo de benzodiazepínicos pela população, especificando a 
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medicação Diazepan® (único benzodiazepínico fornecido na rede básica de saúde de São 

José dos Campos) e particularizando o consumo deste pela população feminina, 

discutindo aspectos da assistência à saúde à população em geral e a mulher.  

No quarto capítulo apresentamos aspectos populacionais, econômicos e 

indicadores de saúde do município de São José dos Campos, onde está localizado o 

Distrito de São Francisco Xavier, região onde realizamos a parte prática desta pesquisa. 

Aprofundamos a descrição de vários aspectos desta comunidade, buscando subsidiar a 

discussão dos resultados do levantamento realizado e a apresentação da proposta de 

intervenção ali realizada. 

Introduzimos no quinto capítulo dados sobre a farmacologia dos  

Benzodiazepínicos e sobre a epidemiologia de seu consumo no Brasil e no mundo. 

Concluindo, apontamos para o levantamento realizado no Distrito de São Francisco 

Xavier. 

Os resultados do levantamento realizado em São Francisco Xavier são 

apresentados no sexto capítulo e também discutidos os aspectos relevantes, através de 

comparações com a literatura e com dados obtidos com este estudo.  

No sétimo capítulo apresentamos uma proposta de intervenção em saúde realizada 

pela Unidade Mista de Saúde de São Francisco Xavier, voltada a ações de caráter 

desmedicalizante e de abrangência comunitária, buscando referenciar uma alternativa 

para a assistência em saúde, particularizando novamente aspectos relevantes para a 

população feminina. 

Tratamos no oitavo capítulo de tecer algumas considerações finais sobre esta 

pesquisa, buscando apontar alternativas práticas para a assistência à saúde na rede 

pública. 
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2. A REALIZAÇÃO DA PESQUISA: objetivos e método 

 

 

 

Nesse trabalho objetivamos caracterizar a população consumidora de Diazepan®, 

no Distrito de São Francisco Xavier, quanto a número de indivíduos e gênero, 

comparando a outros estudos. Realizamos também uma análise do consumo per capita de 

comprimidos do referido medicamento na unidade de saúde local, e do consumo 

registrado em outras regiões de São José dos Campos. A discussão dos resultados foi 

desenvolvida com base na realidade sócio-cultural da comunidade, e nos projetos de 

saúde desenvolvidos na Unidade Mista de Saúde de São Francisco Xavier, além do uso 

de dados relativos ao consumo em outras localidades que serviram de parâmetro. 

Utilizamos como metodologia o levantamento sobre o consumo de BZD, na 

referida comunidade, através do estudo dos registros de dispensação de medicação 

controlada existentes na Unidade de Saúde local, quantificando todas as dispensações de 

Diazepan® de 5 mg e 10 mg  e caracterizando os usuários quanto ao gênero, em período 

definido. Nas farmácias das Unidades Básicas de Saúde de São José dos Campos o único 

benzodiazepínico fornecido é o Diazepan® de 5 mg ou 10mg , na forma de comprimidos; 

em São Francisco, por ser a Unidade de Saúde um serviço misto com o pronto-

atendimento, existe também em sua forma injetável. Este tem sua utilização estritamente  

voltada para  situações de crises agudas, muitas vezes para portadores de doença mental, 

sendo seu consumo pequeno em relação ao de administração via oral. Por esta razão 

consideraremos para este estudo apenas a medicação em sua forma de consumo via oral, 

devido à sua indicação clínica diferenciada 

Elegemos para este estudo os anos de 2002, 1999 e o período de março a 

dezembro de 1996, pois ofereciam melhores condições de registro e intervalo de tempo 

regular. 

Os dados obtidos com este levantamento forneceram a prevalência de usuários na 

população do Distrito, cuja significância estatística foi verificada através do teste do Qui-

quadrado de aderência. Este valor foi comparado com os resultados do ‘I Levantamento 

Domiciliar Sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil’ (CARLINI et al., 2002), que 
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quantifica a incidência de usuários na população, caracterizando-os quanto ao gênero e 

faixas etárias. 

Averiguamos também o consumo per capita de comprimidos de Diazepan® no 

município de São José dos Campos, na região do Distrito Sanitário Centro-Norte e no 

Distrito de São Francisco Xavier, durante os anos de 1998, 2000 e 2002. Este 

levantamento foi realizado através de dados fornecidos pela Secretaria Municipal de 

Saúde, que registra apenas o número de comprimidos dispensados por Unidade de Saúde 

e não o número de usuários desse medicamento.  

Desta forma, pudemos analisar o número e gênero de usuários de Diazepan® em 

São Francisco Xavier, bem como a quantidade do medicamento fornecida, usando como 

referências estudos realizados no Brasil e no mundo. 

Através da pesquisa bibliográfica sobre o tema, comparamos e discutimos os 

resultados obtidos, considerando a realidade local, o processo de adoecimento feminino e 

as propostas de atenção à saúde da mulher na rede pública de saúde.  

Descrevemos e analisamos as intervenções de saúde realizadas na Unidade de 

Saúde local, como alternativa à técnica terapêutica da clínica tradicional, basicamente 

medicamentosa, e aos grupos terapêuticos centrados em patologias. 
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3. JUSTIFICATIVA:  Mulheres e Saúde 

 

 

 

3.1. Medicamentos que ajudam a viver e a medicalização social 

 

 

 Em nossas sociedades, onde a técnica é considerada como suscetível de resolver 

todos os problemas, o medicamento apresenta-se como um instrumento de “dominação 

mágica”. Para Dupuy e Karsenty (1980) “a magia consiste, na realidade, em atuar sobre 

alguma coisa, dominá-la, atuando sobre um sinal desta coisa”. 

 O medicamento vai servir como apoio material para superar um sentimento de 

impotência do usuário frente à sua fragilidade constitucional, proporcionando uma 

verdade sobre a doença. Esta sensação substitui o que de fato se procura, que é a verdade 

sobre si mesmo, e vai funcionar tanto melhor quanto represente um prolongamento da 

figura do médico que o receitou, garantindo tecnicamente sua eficácia (TANCREDI, 

1979; DUPUY;KARSENTY, 1980). 

 Tancredi (1979) observa que “estabelece-se um padrão de relacionamento 

médico-paciente em que o medicamento estabelece uma ponte entre os dois; ele é 

simbolicamente, uma forma de contato humano”. 

 Alguns medicamentos possuem propriedades físicas que asseguram mais 

diretamente um certo conforto emocional, diminuem o sentimento de insegurança, 

acalmam a angústia, preenchem os vazios, como é o caso de tranqüilizantes e 

barbitúricos. Destes é reconhecida a possibilidade de gerar hábito e dependência. 

 Porém, conforme apontam Dupuy e Karsenty (1980), não são necessárias essas 

propriedades farmacodinâmicas,  já que trata-se de um papel simbólico de superação dos 

sentimentos de fragilidade e de angústia, basicamente da angústia perante a morte. A 

morte que era considerada como uma fatalidade passa a ser vista pela ciência  como um 

objeto científico e, portanto passível de intervenções médicas. 

 Surge dessa situação a possibilidade de que todo tipo de mal-estar possa ser 

apresentado e tratado pelo médico, seja de origem orgânica ou relacional, gerando uma 

“medicalização do mal-estar” (DUPUY; KARSENTY, 1980).  
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 Brani (1994) em estudo sobre o consumo de calmantes entre lavradores, aponta 

para uma tendência dessa população a somatizar a experiência da angústia, podendo 

significar menos alternativas para essas pessoas lidarem com os problemas Estariam 

confinando a sensação de “nervos” apenas a linguagem corporal, legitimando a 

manipulação do nervoso enquanto doença.. Desta forma “todo o complexo universo de 

experiências e expressões simbólicas do ‘nervoso’ é inevitavelmente reduzido a um 

fenômeno único, convertido à linguagem da psicopatologia, e medicalizado”. A 

medicação irá, portanto, desviar a atenção e o reconhecimento dos aspectos sociais que 

geraram e alimentam o sofrimento.  

  Este mesmo autor discute o consumo de medicamentos como um problema 

relevante de saúde pública, não apenas em suas formas desviantes, mas enquanto 

expressão social da hegemonia da mercadoria nas sociedades modernas. 

 A prescrição de tranqüilizantes também é apontada por Tancredi (1979) como 

uma resposta médica para o alívio do desconforto individual, ao invés dos problemas 

serem abordados dentro de um contexto político e social. 

 Este autor aborda outro aspecto importante envolvido neste assunto que é a auto-

medicação. Discute que esta é favorecida a partir da disseminação do conceito de que 

toda a ansiedade é prejudicial ao indivíduo e que ela pode ser eliminada de forma segura 

e eficaz, sendo desnecessário o sofrimento e a mobilização de questões internas. Desta 

forma a questão da auto-medicação também estaria sujeita a influências culturais, 

vinculadas à maneira como a sociedade pretende responder aos sofrimentos psicológicos. 

 Wolffers et al. (1991) confirmam esta situação:  

 

“a ideologia do consumo veiculando a associação do ‘bem-
estar’ e da ‘felicidade’ com o ato de consumir, se imiscui com 
vigor ímpar na área dos bens e serviços relacionados direta ou 
indiretamente com a manutenção ou recuperação da Saúde, 
assumindo estes o valor de mercadorias submetidas às leis do 
mercado”. 

 

 A situação da mulher enquanto alvo privilegiado das estratégias promocionais e 

de vendas, bem como de alvo da investigação da indústria farmacêutica, é justificada por 

este autor pela situação feminina de gerenciadora das questões domésticas e dos papéis 

relativos à vida reprodutiva. “A medicalização de fenômenos em si fisiológicos como é o 
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caso da gravidez, da menstruação ou da menopausa, quanto propriamente patológicos, 

mas tratados com a costumeira desatenção aos riscos potenciais ou reais de todo e 

qualquer fármaco” (WOLFFERS et al., 1991). O grande uso de medicamentos destinados 

ao controle da fertilidade reflete, segundo o autor, o controle sobre a “tecnologia da 

reprodução”, orientada pela atenção médica, que é prioritariamente realizada por homens. 

Este  exemplo reflete outro aspecto relacionado a assistência à saúde e gênero, conforme 

também abordado por Vilela (1992) e Oliveira (2000). 

 A análise do consumo excessivo de medicação psicotrópica leva-nos a admitir 

que é um fenômeno bastante complexo, conforme apontado por Ivan Illich  em sua obra 

“Nêmesis da Medicina: a expropriação da medicina” (1975) que através de ampla crítica 

contra a medicina moderna, envolve aspectos culturais, econômicos, sociais e políticos. 

Mais do que uma crítica à medicina, o autor descreve criticamente todo um amplo 

movimento cultural crescente cujas dimensões, hoje, talvez já sejam globais, conforme 

descrito por Tesser (2004). 

 Illich (1975) em sua obra aponta que a medicina institucionalizada representa 

uma ameaça à saúde, através da difusão de três tipos de iatrogêneses, fazendo uso deste 

termo que deriva do uso médico iatrogenia (produção de efeitos deletérios a saúde devido 

à ação médica). São elas: 

 

• Iatrogênese clínica, que são os danos causados aos indivíduos através de 

intervenções médicas de caráter diagnóstico ou terapêutico. Esta já é relativamente 

assumida pela medicina  atual. 

 

• Iatrogênese social,  que é o efeito social que o indivíduo sofre diante do impacto das 

intervenções da biomedicina, que o desarmoniza de seu grupo social, reduzindo sua 

capacidade de autonomia e gerando “a crescente dependência da população para com 

as drogas e as prescrições da medicina institucionalizada, os sintomas da 

‘medicalização social’, que expropria a saúde enquanto responsabilidade do 

indivíduo e da família” (TESSER, 1999). 

 

• E a conseqüente iatrogênese cultural, que provoca a destruição do potencial cultural 

do indivíduo para lidar, de forma autônoma, com as situações de enfermidade, dor e 

morte.  
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Illich (1975) discute em sua obra as relações entre saúde e cultura demonstrando a 

influência do nível macro (sociocultural) sobre o micro (individual), o que vai 

caracterizar a forma como cada indivíduo entende e responde as condições de saúde e 

doença de acordo com a cultura em que está inserido.  

 

“A saúde do homem tem sempre um tipo de existência 
socialmente definida. Globalmente, ela se identifica à cultura 
de que trata o antropólogo, que outra coisa não é senão o 
programa de vida que confere aos membros de um grupo a 
capacidade de fazer face à sua fragilidade e de enfrentar, 
sempre provisoriamente, um meio ambiente de coisas e 
palavras mais ou menos estável (...). Não há ser humano que 
não seja transformado pela sociedade em que se encontra, 
tampouco existe sociedade que não se funde na autonomia com 
que seus membros  participam do programa que ela estabelece. 
A cultura é o casulo que permite ao ser consciente se 
reconciliar com o nicho do universo onde sua espécie evoluiu 
(...). Toda cultura elabora e define um modo particular de ser 
humano e ser sadio, com uma constituição genética, uma 
história, uma geografia dadas e com a necessidade de se 
confrontar com as culturas vizinhas. O código transforma-se 
em função desses fatores, e com ele se transforma a saúde. Mas 
a cada instante o código serve de matriz ao equilíbrio externo e 
interno de cada pessoa: cria o quadro em que se articula o 
encontro do homem com a terra e com seus vizinhos, e 
igualmente o sentido que o homem dá ao sofrimento, à 
enfermidade e à morte. É papel essencial de toda cultura viável 
fornecer chaves para a interpretação dessas três ameaças, as 
mais íntimas e as mais fundamentais que sejam. Quanto mais 
essa interpretação reforça a vitalidade de cada indivíduo, mais 
ela torna realista a piedade para com o outro, mais se pode 
falar de uma cultura sadia” (ILLICH, 1975 apud TESSER, 
1999, p.33). 

 

Através da análise das relações do homem com sua cultura, sua capacidade de 

compreender e enfrentar seus problemas de saúde, o autor discute a forma como 

acontece na contemporaneidade ocidental a relação do indivíduo com a dor e o 

sofrimento. 

A experiência da dor, independente da natureza e da intensidade do estímulo 

nervoso a que corresponde, está vinculada a forma como a sociedade e a cultura 

respondem a esta situação.  
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”A linguagem, a ansiedade, a atenção, e a interpretação são 
alguns desses fatores que dão forma à dor e através dos quais 
agem como determinantes sociais a ideologia, as estruturas 
econômicas, as características sociais, as crenças e as 
concepções sobre o mundo e o homem. Ou seja, é a cultura que 
orienta o sentido dado ao indivíduo à experiência da dor e 
enfermidade” (TESSER, 2004). 

 

Na maioria das culturas tradicionais o homem era responsável pelo seu 

comportamento sob o impacto da dor, o que estava relacionado à compreensão da 

integralidade do sistema corpo-alma. 

 

“... apenas uma abordagem da dor era no entanto impensável: 
a que visa fazê-la desaparecer. Há três razões que explicam 
por que essa abordagem analgésica permaneceu estranha a 
todas as civilizações européias. Primeiramente, a dor no 
homem não era outra coisa senão manifestação de um universo 
imperfeito: jamais era concebida como simples disfunção 
mecânica em um dos seus subsistemas. O significado da dor 
era cósmico e mítico, e não individual e técnico. Em segundo 
lugar, a dor era intrínseca à natureza. O médico que tivesse 
pretendido eliminar a dor teria desnaturado seu paciente. 
Finalmente, a dor era concebida como experiência da alma, 
mas de uma alma que estava presente no corpo inteiro. Não 
podia existir um mal, fonte da dor, que se distinguisse do mal 
que era a dor em si mesma. Querer eliminá-la teria equivalido 
à eliminação do paciente“  (ILLICH, 1975 apud TESSER, 
2004, p.08). 

 

O autor localiza o início das mudanças a partir de Descartes, que separa o corpo 

da alma, e a dor por conseqüência perde qualquer referencial metafísico e passa a ser 

alvo de intervenções institucionais que buscam sua eliminação. Nossa civilização tem 

por objeto a redução total de sofrimento, combatendo dores e sintomas. Illich (1975) 

descreve nossa sociedade como dominada pela analgesia, onde fugir da dor é o principal 

objetivo mesmo a custas da perda da independência.  

 

“À medida que a analgesia domina, o comportamento e o 
consumo fazem declinar toda capacidade de enfrentar a dor 
(...). Ao mesmo tempo, decresce a faculdade de desfrutar de 
prazeres simples e de estimulantes fracos. São necessários 
estimulantes cada vez mais poderosos às pessoas que  vivem em 
uma sociedade anestesiada, para terem a impressão de que 
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estão vivas. Os barulhos, os choques, as corridas, a droga, a 
violência, e o horror continuam algumas vezes os únicos 
estimulantes capazes ainda de suscitar uma experiência de si 
mesmo. Em seu paroxismo, uma sociedade analgésica aumenta 
a demanda de estimulações dolorosas” (ILICH, 1975 apud 
TESSER, 2004, p.09). 

 

A institucionalização da dor concentrou no profissional biomédico a 

responsabilidade de compreender e eliminar os sintomas, submetendo o indivíduo à 

posição de paciente e receptor das mais diversas intervenções diagnósticas ou 

terapêuticas. Desta forma a própria cultura atual empurra o homem a buscar as 

intervenções externas, que tem por ideal a supressão da dor, reduzindo-o a um sujeito e 

consumidor de serviços de saúde, reduzindo sua possibilidade de autonomia para viver e 

compreender seu processo de adoecimento.  

 

 “Hoje, cresce um processo em ‘bola de neve’ em que o 
indivíduo aprende a se ver como consumidor de anestesias, 
sintomáticos e quimioterápicos e cirurgias e se lança à procura 
de tratamentos que o fazem obter insensibilidade, 
inconsciência, abulia, apatia, e bem-estar artificialmente, ou 
apenas obter inibição dos seus sintomas para que possa 
retornar à rotina de labuta, em geral mecanizada, pela 
sobrevivência ou acúmulo econômico” (TESSER, 2004, p.12). 

 

Illich (1975) em sua obra descreve o que denominou de contraprodutividade, 

que é um fenômeno moderno das sociedades industriais onde a utilização de 

ferramentas sociais e tecnológicas provoca como resultado efeitos antagônicos ao seu 

objetivo. No caso da saúde refere-se às instituições que produzem doenças, que realizam 

intervenções que provocam iatrogenia. Aponta que este fenômeno é conseqüência da 

redução da capacidade dos indivíduos de produzirem seus próprios valores e respostas 

ou aquelas respostas produzidas por seus pares em seu meio cultural, ao que denominou 

de ações autônomas. Por conseqüência os indivíduos passam a depender exclusivamente 

de intervenções realizadas por agentes profissionais institucionalizados, ao que o autor 

designou por ações heterônomas.  

O desequilíbrio entre as ações autônomas e heterônomas vai gerar a 

contraprodutividade, que em busca de recriar o equilíbrio gera mais ações heterônomas, 
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perdendo-se assim a sinergia positiva entre ações heterônomas e autônoma (TESSER, 

2004). 

 

 “No nosso caso, a atenção em saúde, em vez de ampliar e 
promover a autonomia do doente, para que este possa menos 
necessitar de novas ações heterônomas, e melhor usufruir de 
eventuais ou necessárias destas ações, destrói a autonomia 
reivindicando submissão, alimentando a dependência e a 
compulsão ao consumo, gerando mais demanda por atenção 
heterônoma, comprometendo, por fim, a sua própria 
efetividade e eficácia geral” (TESSER, 2004, p.15). 

 

O consumo excessivo de serviços de saúde ou de medicações é um fenômeno 

complexo e multicausal, envolvendo aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais 

conforme discutem amplamente os autores citados. Este trabalho não pretende esgotar 

esta discussão, que pela sua complexidade e importância exige abordagem específica. 

Podemos entretanto, buscar correlacionar esta discussão à proposta desenvolvida 

por Basaglia (1985), em sua intervenção no Hospital Psiquiátrico de Trieste, Itália, na 

década de 70. A partir de sua experiência como diretor do Hospital de Gorizia, onde 

foram desenvolvidas ações de transformação do manicômio, e a implantação do modelo 

de comunidade terapêutica, Basaglia e seu grupo passa a discutir a necessidade de 

desinstitucionalizar a psiquiatria. O modelo implantado buscava formas de humanização 

do atendimento ao doente mental e sua desospitalização, mas não atingia a discussão 

sobre o processo de adoecimento, enquanto instituição médica e social. 

Basaglia trabalhava com a hipótese de que... 

  

“o mal obscuro da Psiquiatria está em haver separado um 
objeto fictício, a ‘doença’, da ‘existência global’, complexa e 
concreta dos pacientes e do corpo social. Sobre esta separação 
artificial se construiu um conjunto de aparatos científicos, 
legislativos, administrativos (precisamente a instituição), todos 
referidos à ‘doença’. É este conjunto que é preciso desmontar 
(desinstitucionalizar) para retomar o contato com os pacientes, 
enquanto existência  doente” (ROTELLI, 1990, p.28). 

 

Para iniciar o processo de desinstitucionalização surge a necessidade de 

desmontar a lógica racional da busca de soluções para os problemas, que no caso da 
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Psiquiatria é a procura da normalidade plenamente restabelecida. Significa que não se 

busca enfrentar a etiologia da doença, enquanto explicação causal, mas, ao contrário... 

 

“se adota uma intervenção prática que remonte a cadeia das 
determinações normativas, das definições científicas, das 
estruturas institucionais, através das quais a doença mental –  
isto é, o problema – assumiu aquelas formas de existência e 
expressão” (ROTELLI, 1990, p.29). 

 

  É admitir o processo de adoecimento como uma condição da existência 

humana, que transita entre a saúde e a doença, e poder avaliar como as estruturas 

institucionais, sociais ou científicas dão formas para estas situações do indivíduo. Como 

Illich (1975) este autor vai questionar as ações médicas como promotoras de doença e 

formadoras de uma cultura social que irá adoecer e excluir o “louco”, e ao mesmo 

tempo assumir a responsabilidade de resolução do problema. 

Amarante (1996) discute que para transformar esta realidade é necessário 

extrapolar os limites da Psiquiatria e construir na sociedade as condições para que ela 

participe da solução, já que é nela o espaço de vida das pessoas. É a sociedade que 

produz o aspecto em que se encontra o doente mental e o rejeita, delegando à Psiquiatria 

a gerência da “doença”. 

Rompe-se desta forma o paradigma do processo de adoecer, e o foco da 

intervenção não é mais o processo de “cura”, mas sim o processo de reconstrução de 

projetos de vida e de vínculos sociais. A cura enquanto necessidade de retorno à vida 

produtiva é questionada, e assim o conceito de normalidade pode ter inúmeras formas: o 

problema é buscar formas de vida com sentido, com sociabilidade.  

A possibilidade de “colocar a doença entre parênteses” e buscar formas do 

indivíduo reaver sua autonomia e a capacidade de gerir sua própria vida é o objetivo em 

questão. Tratando-se de “doentes mentais” estes aspectos são ainda mais relevantes, já 

que muitos deles vêm de internações prolongadas, talvez de quase toda a vida. Esta foi a 

realidade encontrada por Basaglia no manicômio em Trieste, e como sabemos, ainda 

presente em muitos hospitais do mundo. A desconstrução da instituição é realizada 

também no plano legal, através da Lei 180, de 1978, que prevê a desativação gradual 

dos manicômios na Itália: mais do que o “fechamento” da instituição o objetivo é a 

transformação da condição de “doente mental”.  
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Favorecer uma existência com mais possibilidades de recursos  e possibilidades 

é um dos objetivos das intervenções realizadas pelas equipes de saúde mental. 

Certamente o sofrimento psíquico não se anula, mas se os motivos que o provocam ou 

agravam são reduzidos, estes sofrimentos mudam na sua forma e intensidade de compor 

a vida de uma pessoa. 

A recolocação da questão da doença mental proposta por Basaglia e por 

conseqüência o processo desinstitucionalização do doente mental, parece-nos bastante 

congruente com o discutido anteriormente. Nossa experiência junto ao serviço de saúde 

mental de Trieste durante o ano de 1980 é uma das bases que nos permitiu realizar as 

intervenções em São Francisco Xavier, conforme descrito no capítulo 7, bem como 

desenvolver as discussões expostas nesta pesquisa. 

 

 

3.2. O Consumo dos  Benzodiazepínicos 

    

 

Segundo Carlini et al. (2001), no ‘I Levantamento Domiciliar sobre uso de 

Drogas Psicotrópicas no Brasil’, a incidência do uso na vida1 de BZD ocupa o 8º lugar no 

país, antecedida por em ordem decrescente, por maconha, cocaína, crack, heroína, 

alucinógenos, solventes e opiáceos, sendo o consumo na população feminina 100% 

maior do que na população masculina. 

Comparando este resultado ao obtido com levantamento semelhante, nos EUA em 

2000 (SAMSHA, 2001 apud CARLINI et al., 2001), observamos que  neste país  o uso 

de BZD na vida é da ordem de 5,8% e no Brasil de 3,3% da população geral, o que é um 

aspecto interessante, já que para outras drogas a diferença proporcional entre os índices é 

muito maior. A mesma pesquisa aponta ainda que dentre os usuários de BDZ, aqueles 

que o consomem ao menos uma vez no mês (uso no mês)2 no Brasil é da ordem de 0.8% 

na população, e nos EUA de 0.4%, o que pode indicar que o número de usuários 

constantes brasileiros corresponde ao dobro do número de americanos.   

                                                 
1 Esta expressão refere-se à metodologia da pesquisa onde o autor/entrevistador questiona a freqüência do 
uso da substância durante a vida do entrevistado. 
2 Esta expressão refere-se à metodologia da pesquisa onde o autor/entrevistador questiona a se o usuário 
fez uso da substância ao menos uma vez no mês. 
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 Dutra et al. (2000), detecta em pesquisa realizada em Belo Horizonte/MG, um 

aparente superdimensionamento do uso de BZD na atenção primária, apontando um 

consumo três vezes maior em mulheres do que na população consumidora masculina. 

Oliveira (2000) estudando o consumo de BZD no município de Sobral no Ceará aponta 

que 75% dos consumidores são mulheres, dado também comprovado em Fortaleza, no 

mesmo estado, onde 72% dos consumidores são do sexo feminino. Tancredi (1979) 

analisando o consumo de psicotrópicos em São Paulo, relata que 70,9% dos 

consumidores são mulheres. 

Chetley (apud OLIVEIRA, 2000), em estudo datado de 1994, demonstra que as 

mulheres na Europa, América do Norte e América Latina, recebem prescrição de 

tranqüilizantes duas vezes maior que os homens, e é comum continuarem usando o 

medicamento mesmo após o tempo determinado pelo médico. 

O consumo maior de BZD entre as mulheres é comprovado pela literatura e pode 

estar relacionado, como aponta Oliveira (2000), ao fato das mulheres buscarem os 

serviços de saúde com maior freqüência que os homens, sobretudo em idade fértil, fato 

que nossa experiência permite confirmar. Responsabilizam-se pela anticoncepção, 

concepção, gravidez e parto, assumindo a seguir a responsabilidade pela saúde dos filhos 

e membros da família, tornando-se alvos fáceis do complexo médico hospitalar. 

No sistema de saúde atual os medicamentos são o arsenal terapêutico mais 

disponível, o que aumenta a vulnerabilidade das mulheres para o consumo exagerado, já 

que muitas vezes são convencidas de que precisam desse recurso para melhorar suas 

vidas. O papel da indústria farmacêutica e seus grandes investimentos em propagandas, 

colaboram nesse processo transformando seus produtos em indispensáveis para o bem 

estar físico e psíquico. 

A estes fatores soma-se o fato dos Benzodiazepínicos serem substâncias 

lipossolúveis e lipotróficas (KAPLAN;SADOCK, 1999), encontrando nas mulheres 

maior facilidade para absorção, já que elas têm, geralmente, um maior acúmulo de 

gorduras. 

Quanto à prevalência de transtornos mentais na população adulta sabe-se que é da 

ordem de 30%, segundo levantamentos epidemiológicos no Brasil e no mundo, no 

período de um ano. Destes, 20% exigem atenção médica, sendo que há uma concentração 

de ansiedade e depressão entre as mulheres e de dependência química entre os homens. 
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Conforme Mari e Steiner (apud MARI et al., 2002) 25% dos casos atendidos na clínica 

geral apresentam transtornos mentais, com igual gravidade apresentada em ambulatórios 

especializados. São casos de transtornos de ansiedade, transtornos depressivos e 

transtornos somatomórficos. 

 A responsabilidade do cuidado desses casos é do clínico, sendo que apenas 20% 

são encaminhados aos especialistas (MARI et al., 2002). 

 Esses dados são compatíveis com aqueles referentes ao consumo de drogas pela 

população em geral. Estudos mostram que mais de 10% da população adulta na cidade de 

São Paulo utiliza algum tipo de medicação psicotrópica, no período de um ano, sendo 

que as mulheres apresentam prevalência de consumo aproximada de 14%, e os homens 

prevalência de 5%. Aponta ainda que o maior consumo é de benzodiazepínicos, sendo 

em sua maioria prescritos por clínicos e cardiologistas (MARI et al., 2002). 

 

 

3.3. Mulheres e saúde: fundamentando a discussão 

 

 

Observamos em nossa prática que o consumo de BDZ está vinculado a queixas de 

sofrimentos psíquicos que, associadas ou não a quadros físicos, não recebem uma 

resposta integral devido a lacunas na assistência à saúde da mulher, que derivam para 

soluções imediatistas como o uso exagerado de tranqüilizantes, fato observado também 

por outros pesquisadores (DUTRA et al., 2000; OLIVEIRA, 2000). 

A sobrecarga física e psíquica enfrentada atualmente pelas mulheres pode ser 

também um fator determinante nas freqüentes queixas de sofrimento psíquico e na 

conseqüente procura dos serviços de saúde. Para Villela (1992) e Mattos (2003) fatores 

econômicos e sociais afetam diretamente a saúde das mulheres nas diferentes etapas de 

suas vidas. 

 O final do último século e início deste vem sendo marcado pelo acelerado 

desenvolvimento científico e tecnológico e agravamento das crises sociais, e tem 

assistido à entrada da mulher em diferentes cenários da vida onde antes eram quase 

totalmente alheias.Tal fato é interpretado por Villela (1992) como o resultado da 
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articulação entre as lutas reinvindicatórias e os próprios interesses do capital, salientando 

que igualdade sexual não tem o mesmo significado que libertação da mulher. 

 Essa autora aponta que a somatória do trabalho produtivo e reprodutivo – 

doméstico e biológico – possa ter trazido conseqüências negativas para a saúde da 

mulher, mas que essas reflexões raramente conduzem a intervenções no âmbito do 

coletivo, restringindo-se a constatações que esses são os “ossos do ofício” de ser mulher. 

 Ser mulher numa sociedade profundamente patriarcal leva um grande número 

delas a entrar em colapso. Franca Basaglia (apud GARCIA, 1995) considera que a 

redução dos modos de comportamento socialmente aceitos para as mulheres limita as 

possibilidades de expressão feminina, sob risco de exclusão social. Percebe-se a ausência 

de alternativas para a vida da mulher: ou ela é natureza ou é mulher, ou ela é mãe de 

todos ou não existe.  

 A autora enfatiza que o espaço que de fato a sociedade dedica à mulher é o da 

família, onde a única possibilidade de existência que encontra é viver para os outros. A 

desobediência a esta regra é vista como uma desnaturalização do papel feminino, e os 

comportamentos anômalos, no caso das mulheres, são vistos não só como estranhos, mas 

como transgressivos. A forma que as mulheres encontram para reagir à restrição de seu 

espaço vital é mergulhar numa profunda depressão. 

 Para Basaglia (1985) a fraqueza feminina, historicamente determinada como 

natural, permitiu a confirmação da inexistência da subjetividade feminina, e que podia 

existir somente em função do homem e da procriação, sem espaço para seus desejos e 

necessidades. Torna-se assim alvo de dominação física, psicológica ou econômica. 

 Segundo D’Oliveira e Senna (apud OLIVEIRA, 2000), desde o século XIX o 

corpo feminino vem sendo normalizado pela prática médica, gerando diversas propostas 

dirigidas à população feminina. O objetivo era a adequação da mulher ao papel de mãe 

saudável de filhos saudáveis. Para tanto, a sexualidade, a educação e o comportamento 

das mulheres foram normalizados; o pré-natal, o parto, a amamentação e o cuidado com 

os filhos foram utilizados como os mediadores para se obter esses objetivos. O Estado, 

com sua legitimidade, determina e normaliza um tipo de assistência à mulher. 

 Villela (1992) discutindo políticas públicas sobre amamentação e anticoncepção 

demonstra a facilidade com que são prescritas normas de comportamento em relação à 
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mulher a partir da ênfase no papel da mãe, estabelecidas de uma forma pré-determinada, 

que não consideram o desejo e as possibilidades reais da mulher.  

 Senna (1999) descreve o processo histórico ocorrido a partir do final do século 

XVIII, onde devido à alta mortalidade infantil e a valorização da mão de obra, o Estado 

identifica o desperdício de gastos e intervêm sobre as famílias. A mulher é chamada a 

ocupar o papel de mãe e cria-se a categoria de “instinto”, que permanece até nossos dias.  

Para a autora “a valorização da maternidade impõe para a mulher o dever de cuidar 

apropriadamente dos filhos, aumentando suas angústias frente a novas ocupações. A 

responsabilidade materna transforma-se na culpabilidade materna”. Neste processo fica 

obscurecida a imagem do pai, criando o mito da natureza masculina como estranha à 

infância. 

 A mulher/mãe é colocada como alvo das atividades educativas da saúde, 

consolidando o projeto de Puericultura, assumido pelo Estado na década de 20. O 

discurso médico busca, portanto, delimitar a função feminina e coloca o espaço da prática 

de saúde como o local de referência para as mulheres buscarem as respostas sobre a 

maneira mais correta de exercerem sua maternidade. 

 Em nossa prática junto à comunidade de São Francisco Xavier pudemos observar 

que as mulheres que têm atividade profissional remunerada acumulam suas funções de 

mãe, esposa e profissional, com prejuízos para sua saúde física e psicológica. Grande 

parte delas assume o papel de mantenedora da casa e, sozinha, responsabiliza-se pelas 

múltiplas tarefas. Essas mulheres expressam sentimentos de culpa com relação ao 

afastamento do cotidiano dos filhos, demonstrando considerável desgaste emocional e, 

conforme apontado pela literatura, buscam os serviços de saúde para a resolução de seus 

conflitos, expressos de diferentes formas.  

 A partir dos anos 70, apoiado nas ações de atenção primária à saúde, é implantado 

o ‘I Programa de Atenção Materno-Infantil’ (1974), que é reforçado pelo ‘Programa de 

Atenção Materno-Infantil’ (1977), que são organizados através de atividades de pré-

natal, suplementação alimentar e anticoncepção. Novamente o recorte da população 

feminina se faz sob a determinação da maternidade, abrindo espaço para as ações de 

controle de natalidade, o que criou na prática uma separação entre sexualidade e 

procriação. 
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 Os discursos elaborados quanto ao tema ”saúde da mulher” restringem-se ao foco 

da ginecologia-obstetrícia, reduzindo a mulher ao seu papel reprodutor, com tendência à 

normatização deste, e com uma profunda desconsideração com as demais possibilidades 

de inquietação e realização da mesma. 

Villela (1992) inclui nessa condição a interpretação médica das “queixas vagas” 

que as mulheres trazem como um deslocamento de problemas de outras esferas da vida, 

que aparecem focalizadas no corpo. Sem ter o status de “doença”, essas queixas não 

recebem atenção por parte dos médicos, e são vistas como um comportamento feminino, 

relacionado a uma característica psicológica própria da condição feminina. 

 Nota-se, na prática, que a pobreza, a dependência econômica, a dupla jornada de 

trabalho, a violência e a discriminação, a falta de alimentos e de moradia adequados 

afetam diretamente a qualidade da saúde da mulher nas diferentes fases de sua vida.  

 O aumento no consumo do tabaco, as elevadas taxas de hipertensão e diabetes e a 

utilização crescente de tranqüilizantes, mostram o enorme preço, em termos de saúde, 

que as mulheres vêm pagando neste processo. O discurso da igualdade entre os sexos é 

realizado em uma prática, que muitas vezes iguala apenas as mesmas “oportunidades” de 

exploração de homens e mulheres, sem que exista um efetivo redimensionamento das 

relações entre os gêneros (VILLELA, 1992). A assistência à saúde da mulher oferecida 

na rede pública, não responde às necessidades trazidas pela demanda, fato refletido por 

exemplo, no alto consumo de tranqüilizantes dessa população. Campos (2003) demonstra 

que os Projetos em Saúde Coletiva têm uma diretriz básica: a defesa da vida. Entende 

que defender a vida é reconhecer que a vida tem uma medida quantitativa (anos de vida, 

a sobrevivência) e uma outra qualitativa (o prazer de viver), e que ambas devem ser 

combinadas, em igual importância, ainda que a segunda seja de definição quase que 

exclusiva do usuário. Sugere desta forma, a importância da participação dos usuários na 

definição das propostas terapêuticas e também a valorização de um aspecto tão subjetivo 

quanto o prazer de viver.  Enfatiza que a subjetividade e a individualidade da pessoa na 

relação com a sua doença, com o sofrimento, com a dor, de alguma forma, também se 

expressa no movimento de busca de atenção (CAMPOS, 1991). 

 A atenção à saúde que possa considerar a subjetividade e a individualidade é que 

poderia realizar de fato um vínculo com o usuário, e se apropriar das demandas por ele 

trazidas, participando da busca de soluções e favorecendo a ampliação da autonomia do 
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outro. Como propõe Campos (2003), estimular a capacidade das pessoas enfrentarem 

problemas a partir de suas condições concretas de vida. 

 A Terapia Ocupacional através de diferentes recursos de comunicação e ação, no 

uso de diferentes atividades e na formação de vínculos, pode ser um instrumento para 

essa abordagem que valorize a subjetividade e a individualidade. “As atividades 

possibilitam a cada um ‘ser reconhecido e se reconhecer por outros fazeres’; elas 

permitem conhecer a história de vida dos sujeitos”, definem Castro et al. (2001), 

mostrando assim a possibilidade de ser este um caminho para ações de saúde voltadas 

para a escuta e participação do usuário. 

 Barros et al. (2002) falam de atividades como processos mediadores entre nós e 

os fenômenos, onde “agir, reagir, interagir e fazer são modos marcantes, concretos e 

materiais de dizer o mundo.” As autoras enfatizam que este dizer, expresso na ação, 

reflete a interação do homem com sua historicidade, suas relações com o mundo,  sua 

história pessoal e social. As atividades assim concebidas e realizadas vão contextualizar o 

sujeito da intervenção, considerando seu meio e suas necessidades; possibilitam 

diferenciar o modo como o sujeito percebe a vida e o modo como o terapeuta percebe, 

entre as possibilidades dos recursos técnicos e as dificuldades reais do cotidiano. 

 Esses caminhos propostos pela Terapia Ocupacional vão se diferenciar da maior 

parte dos recursos utilizados atualmente pela biomedicina, que estão bastante voltados 

para a produção de procedimentos, como aponta Merhy (1999). Usando os tipos de 

tecnologia propostas por esse autor, podemos dizer que o pólo “duro” do saber 

biomédico4, somado a outras forças (sócio-econômicas, políticas, coorporativas, etc) se 

sobressai e predomina sobre o pólo “leve” desse saber. 

Para Merhy (1999) a relação entre essas tecnologias é que define o sentido social 

e contemporâneo de agir em saúde: a produção do cuidado, com uma certa modelagem 

tecnológica, que busca realizar o encontro entre o usuário e seu mundo de necessidades, 

“seu modo de andar na vida”, e as distintas formas de tornar aquele mundo o objeto de 

trabalho dos profissionais de saúde. 

                                                 
4 Para o autor pólo duro refere-se a tecnologias de caráter concreto,material, como exames, equipamentos, 
recursos humanos; pólo leve refere-se ao espaço relacional trabalhador-usuário e o leve-duro aos saberes, 
que permite ao profissional uma significação do usuário enquanto objeto de sua intervenção, sob o olhar 
de conhecimento bem definido. 
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Desta forma, a prevalência do paradigma biomédico de caráter tecnológico nas 

atenções de saúde dificulta a agregação de outros saberes de caráter “leve”, que poderiam 

enriquecer as interações com os doentes. Para Tesser (1999) o saber clínico encontra-se 

relativamente pobre na capacidade de instrumentalizar práticas voltadas para o dia-a-dia 

das pessoas, para sua autonomia e para seu enriquecimento cultural em saúde. Esse 

conhecimento amplia a capacidade de intervenção no corpo e nos seus mecanismos 

fisiopatológicos, mas não favorece as intervenções desmedicalizantes. 

A possibilidade de respostas para esta situação não é possível de se encontrar 

pronta, em teorias: ela se constrói na prática da atenção à saúde e no gerenciamento dessa 

prática, buscando formas terapêuticas que facilitem a eficácia clínica e simbólica e a 

autonomia dos usuários.  Isso significa, segundo Tesser (1999): “alimentar uma eterna 

busca de terapêuticas que  não  precisa respeitar nenhuma racionalidade médica a 

princípio, deixando assim aos interessados – doentes, principalmente, e terapeutas – a 

decisão.” 

Neste sentido, visando o aumento da autonomia dos sujeitos e a criação de 

estratégias para resolução de problemas para além do âmbito da medicina, a proposta 

desenvolvida em São Francisco Xavier surge como um exemplo de ação 

desmedicalizante. Esta proposta será apresentada neste trabalho e portanto passaremos 

para a apresentação de algumas características demográficas, sociais e  indicadores de 

saúde do município de São José dos Campos, e do Distrito de São Francisco Xavier onde 

realizamos o levantamento descrito nesta pesquisa. 
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4. SÃO FRANCISCO XAVIER: Distrito de São José dos Campos 

 

 

 

 O município de São José dos Campos localiza-se no Vale do Paraíba, estado de 

São Paulo, com população de 539.313 habitantes, conforme Censo IBGE de 2000 

(RUSCHMANN, 2002), tendo uma distribuição eqüitativa entre os gêneros: 266.469 

habitantes do sexo masculino e 272.844 do sexo feminino. A distribuição populacional 

é prevalente  nas faixas entre 10 e 24 anos, observando-se aí uma predominância de 

homens. Observa-se uma equiparação entre os sexos no intervalo entre 25 a 29 anos, e 

uma prevalência de mulheres até os 44 anos. Até os 60 anos existe um maior número de 

homens e depois dos 60 anos prevalecem as mulheres, conforme tendência nacional. 

Conforme dados da Fundação SEADE (2004), ilustrados no Anexo 1, a população do 

município em 2004 é de 581.579 habitantes. 

São José dos Campos é um pólo industrial importante na região, estando 

localizada entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, apresentando uma crescente 

taxa de urbanização, que a partir de 1994 não apontou decréscimos. O índice paulista de 

responsabilidade social dimensiona que a perspectiva de longevidade no município em 

2000 é de 66 anos, e para o estado de São Paulo é de 65 anos Aponta também que a taxa 

de analfabetismo na população acima de 15 anos é de 4,58%, enquanto no estado é de 

6,64% conforme Anexo 2 (FUNDAÇÃO SEADE, 2004).  

O saneamento básico do município caracteriza-se em 2000 por uma cobertura de 

abastecimento de água de 96,09% dos domicílios (para o estado 97,38%); de serviço de 

rede de esgoto sanitário de 90,21% (para o estado 85,72%); e de serviço de coleta de 

lixo cobertura de 99,27% (para o estado 98,90%) (FUNDAÇÃO SEADE, 2004).  

Quanto aos indicadores de saúde do município a taxa de natalidade apresenta-se 

em ritmo decrescente a partir de 1998, quando era de 21,21 e em 2002 é de 16,29. O 

coeficiente de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) vem também decrescendo 

na última década, apresentando o coeficiente de 12,79 em 2000, que é o menor valor 

desde 1990, quando era 21,23 de acordo com dados dos Anexos 3, 4 e 5 (FUNDAÇÃO 

SEADE, 2004).  
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A mortalidade geral (por mil habitantes) em 2002 era de 5,13, e no estado de 

6,21, mas a mortalidade por homicídio (por cem mil habitantes) no mesmo ano era de 

41,29 enquanto no estado era de 38,93 (FUNDAÇÃO SEADE, 2004). 

 O município, desde junho de 2004, é dividido em dois Distritos Sanitários: 

Centro-Norte e Leste-Sul. Porém, no período em que realizamos os levantamentos 

epidemiológicos  a cidade era dividida em três Distritos Sanitários: Centro-Norte, Leste 

e Sul e utilizamos essa forma de organização como base de cálculo para nossa pesquisa. 

São Francisco Xavier é Distrito do município de São José dos Campos, distando 

54,8 km da sede, por estrada pavimentada. Possui uma sub-prefeitura, sediada no centro 

urbano principal, a qual responde administrativamente à Prefeitura de São José dos 

Campos. Além do núcleo principal, existem no distrito 22 bairros rurais dispersos, cujas 

ligações com o núcleo principal são feitas por estradas vicinais não pavimentadas. 

O Distrito ocupa 29% da área total do município, perfazendo uma área de 322 

km2 e uma paisagem natural privilegiada, de relevos acidentados, grande parte em Área 

de Proteção Ambiental (APA), onde existem remanescentes de Mata Atlântica original. 

É abundante em recursos hídricos que participam da alimentação dos mananciais do 

Vale do Paraíba. 

Os bairros rurais que compõe o Distrito de São Francisco Xavier apresentam em 

sua grande maioria características tradicionais da cultura caipira como casas dispersas, 

capela e armazém, mantendo costumes e organização social bem tradicionais. 

 

 

4.1.    Histórico 

 

 

 Segundo dados coletados para o Plano de Desenvolvimento de Turismo 

Sustentável (RUSCHMANN, 2002) e relatos de seus habitantes, a vila de São Francisco 

Xavier nasceu em 16 de agosto de 1892, rota de tropeiros que trilhavam caminhos 

interligando os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, desde o ciclo do 

ouro no século XVII. No período onde nasceu a vila, o plantio e a colheita de café eram 

o produto principal de todo o país, e a religiosidade do povo acompanhava-os, aonde 
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quer que estivessem. Conta a tradição local, que a imagem de São Francisco Xavier já 

estava nesta região desde 1883. 

 Muitos dos que pela vila passavam, ficavam e a vila foi crescendo, e foram 

surgindo manifestações religiosas, folclóricas e culturais. Durante a Revolução 

Constitucionalista de 1932, a região ocupou lugar de destaque face sua localização 

estratégica junto a fronteira com Minas Gerais. Naquela época São Francisco Xavier 

atingiu seu auge de população com mais de 7.500 habitantes. Com o término da 

revolução e do ciclo do café iniciou um período de declínio. 

 Atualmente o Distrito caracteriza-se como sendo uma comunidade de traços 

tipicamente interioranos e rurais, que no entanto recebe influência dos turistas  que a 

freqüentam sistematicamente.  

 

 

4.2.      Aspectos Demográficos 

 

 

Apesar de estar a menos de 60 km de São José dos Campos – uma das maiores 

arrecadações de impostos da federação – São Francisco Xavier tem população rural 

consideravelmente maior que a população urbana, centrando seus rendimentos sobre 

atividades agropecuárias e de turismo com área urbanizada em proporção ínfima em 

relação à rural. 

Os dados da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - FIBGE 

(RUSCHMANN, 2002), segundo Censos Demográficos, registram uma população 

residente, em 2000, de 2.873 habitantes. Admitindo a taxa de crescimento do Distrito 

semelhante à do município, estima-se a população do distrito em cerca de 3.037 

habitantes em 2002 (Tabela 1), sendo aproximadamente 62% da população na área 

urbana. Assim mantendo a taxa de urbanização em torno de 36%, reforçando o caráter 

tipicamente rural do distrito, enquanto o município de São José dos Campos apresenta a 

taxa de urbanização de 98,8% conforme aponta o Plano de Desenvolvimento Integrado 

de Turismo Sustentável (RUSCHMANN , 2002). 

Em nossa prática na Unidade de Saúde local, parece-nos que a população excede 

essas estimativas, já que temos registrados prontuários familiares com número de ordem 
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1730 (setembro/2004); considerando uma média de três pessoas por família, estaríamos 

com uma população de 5290 habitantes no Distrito. Entretanto neste estudo utilizaremos 

os  dados expostos na Tabela 1, já que serão feitas comparações com outras populações 

do município, que terão como base de cálculo os censos e suas projeções. 

 

Tabela 1: População estimada do Distrito de São Francisco Xavier,  considerando igual índice 
de crescimento do município.  
 

ANO HABITANTES 

1996 2550,746 

1998 2634,039 

1999 2740,182 

2000 2873,418 

2001 2979,561 

2002 3037,533 

2003 3062,854 

2004 3072,823 

 

 

A referida tendência a um menor índice de urbanização no distrito, do que o 

observado em São José dos Campos, pode estar relacionado à aparente intensificação na 

movimentação do mercado imobiliário da região, principalmente pela clientela 

paulistana. Embora esta nem sempre integre a população residente, passa a ser também 

fator indutor de crescimento, somando a abertura de estabelecimentos comerciais 

voltados ao turismo: pousadas, restaurantes, lojas e centrais de eco-turismo. 

A estrutura etária da população também vem se transformando nas últimas duas 

décadas. Verifica-se uma significativa alteração na estrutura etária da população no 

período de 1980 a 2000, observando-se a diminuição da população de 0-14 anos e o 

aumento significativo da população acima de 60 anos, mantendo-se estável a faixa 

etária entre 30-59 anos. Essa situação é condizente com a tendência nacional e 

municipal, onde se observa a diminuição das taxas de natalidade e o envelhecimento da 

população em geral (RUSCHMANN , 2002.). 

A faixa etária entre 15 e 29 anos, conforme Ruschmann (2002), apresenta-se 

estável, inclusive com ligeiro aumento em 2000. Considerando este segmento somado 

com o segmento representado pelos habitantes entre 30 e 59 anos, verificamos que 
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representam cerca de 60% da população, e para esses grupos a demanda social básica é 

de trabalho. O distrito não dispõe de dados sobre a situação atual de mercado de 

trabalho, mas  empiricamente observamos indícios de que essa população enfrenta 

dificuldades de inserção no mercado, estando disponível para quaisquer tipos de 

subemprego, migrando atrás de outras possibilidades e muitos restando ociosos, 

demonstrando a necessidade da elaboração de uma política geradora de empregos 

(RUSCHMANN, 2002). 

O aumento da população acima de 60 anos segue também a tendência municipal 

e nacional, apontando para a necessidade de execução de ações de saúde e de assistência 

social voltadas para esse segmento.  

Com relação à distribuição da população por sexo, observamos na Tabela 3 que a 

população masculina do distrito é maior que a feminina, contrariando o quadro nacional 

e municipal, porém constata-se que a cada década diminui essa diferença, com o 

aumento gradativo da população.    

   

 

Tabela 2: Distribuição por sexo da população residente no Distrito de São Francisco Xavier. 
 

Período  %  Masculina %  Feminina 

1980 54,0 46,0 

1991 53,3 46,7 

2000 52,2 47,8 

Fonte: Censos Demográficos – IBGE (RUSCHMANN, 2000) 

 

 

Essa tendência da feminização da população pode vir a se manter, tendo como 

uma das causas o aumento da população idosa, pois se verifica que nessa faixa etária, na 

sua grande maioria, o número de mulheres é sempre superior ao dos homens. O 

predomínio da população masculina no distrito, pode estar relacionado também a 

característica rural da localidade, que requer mão de obra masculina, que apesar de 

restritas ainda são muito significativas, e, em muitos casos poderiam favorecer a 

permanência de filhos homens na propriedade, conforme análise apresentada no Plano de 

Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável (RUSCHMANN, 2002). 
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4.3.    Educação 

 

 

De acordo com dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação, São 

Francisco Xavier contava, em 2002, com 854 alunos matriculados nas escolas públicas 

do distrito, o que equivale praticamente a toda população na faixa escolar. Incluem-se 

mais de 230 alunos matriculados no ensino médio e nas aulas do Telecurso (Suplência I e 

II). Ressalta-se que há ainda alunos matriculados do município vizinho de Monteiro 

Lobato e na cidade de São José dos Campos.  

O Distrito conta ainda com a ação da Fundação Helio Augusto de Souza 

(FUNDHAS), que atende crianças e adolescentes, promovendo assistência escolar e 

cursos de iniciação profissional. 

O censo de 2002 (RUSCHMANN, 2002) aponta um importante índice de 

analfabetismo na população residente do distrito (Tabela 3 ). 

 

 

Tabela 3: Taxa de analfabetismo do Distrito por período 
 

1980 1991 2000 

19,1% 17,2% 14,6% 
 

Fonte: Censos Demográficos – IBGE (RUSCHMANN, 2002) 

 

 

Embora venha se observando a redução dos índices, esses permanecem altos se 

comparados com o cenário municipal (4,58%) e estadual (6,64%) em 2000  

(FUNDAÇÃO SEADE, 2004). 

Observamos que esse é um importante fator para a dificuldade de absorção de 

mão de obra no mercado de trabalho, particularmente da população acima dos 30 anos, 

quando o índice de analfabetismo  aumenta. Podemos ainda sugerir ser um importante 

fator de exclusão social e cultural, especialmente das mulheres que em nossa prática, 

mostram compor a maioria da população com baixa escolaridade, ou analfabeta. Até hoje 

muitas meninas deixam de freqüentar a escola, porque seus pais não  consideram 
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importante a escolaridade feminina ou porque temem o distanciamento das mesmas dos 

valores familiares. 

 

 

4.4.    Aspectos Econômicos 

 

 

Segundo dados do Censo de 2000 (RUSCHMANN, 2002) o rendimento médio 

mensal dos chefes de domicilio no distrito de São Francisco Xavier é mais baixo que o 

mesmo indicador aplicado a São José dos Campos ou ao Brasil, como visto na Tabela 5. 

Observamos que embora São Francisco Xavier faça parte da unidade territorial  e corpo 

administrativo de São José dos Campos, as duas realidades econômicas são 

absolutamente diversas. 

 

 

Tabela 4: Renda Mensal do chefe de domicílio por período. 
 

RENDA MENSAL DO CHEFE (salários mínimos) 1991 2000 

Distrito de São Francisco Xavier 2,4 2,6 

Município de São José dos Campos 5,8 6,9 

   Fonte: Censos Demográficos – IBGE (RUSCHMANN, 2002) 

 

 

 Nas últimas décadas tem havido um ligeiro aumento nos rendimentos  da 

maioria dos chefes de família, porém é ainda bastante aquém da média nacional (3,00 

salários mínimos em 1991 e 4,00 em 1999), segundo dados do FIBGE (RUSCHMANN, 

2002), aprofundando as diferenças nos cenários municipal e estadual. A dissipação de 

renda  predominante até o final dos anos 70 deve-se à desaceleração da economia com 

base na pecuária e, o aumento do fluxo de turistas no distrito observado nos últimos 

anos, vem resultando no processo de dinamização da economia local, com abertura de 

novos estabelecimentos destinados a atender a demanda  turística. 



 30 

O reconhecimento dessa realidade é de fundamental importância para a 

elaboração de políticas públicas específicas para o distrito, visando a melhoria da 

condição de vida da população ali residente. 

 

 

4.5.     Saúde Pública 

 

 

  A Unidade Mista de Saúde é o único serviço de saúde de São Francisco Xavier, 

estando instalada em prédio próprio de aproximadamente 500 m2 (metade da planta 

original). A Unidade desenvolve os seguintes Serviços: 

 

• Serviço de Pronto Atendimento: 

 

Serviço de plantão 24 horas por dia de equipe de saúde, composta por um 

médico, dois auxiliares de enfermagem, um motorista (ambulâncias), todos os dias da 

semana. Os plantões médicos são de 24 horas e são generalistas, atendem adultos, 

crianças e mulheres. Atendimento médico básico e primeiro atendimento em urgências e 

emergências, tendo como retaguarda o Pronto Socorro Municipal, o Hospital e 

Maternidade Municipal e a Unidade de Pronto Atendimento de Saúde Mental de São 

José dos Campos. 

 

• Serviço de Unidade Básica de Saúde: 

 

Serviço de atenção básica à saúde, dispondo de dois clínicos, 60 horas por 

semana, 20 horas de ginecologia, 20 horas de pediatria, 10 horas de fisioterapia e 30 

horas de terapia ocupacional (divididas entre atividades gerenciais e de atendimento), 20 

horas de atendimento odontológico na unidade (um dentista e um auxiliar 

odontológico), 20 horas de atendimento odontológico na Escola Municipal local (dois 

dentistas, um auxiliar odontológico e um técnico de higienização dental), além dos 

seguintes profissionais: cinco auxiliares de enfermagem, uma enfermeira, três agentes 
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comunitárias de saúde, dois administrativos e um motorista, que trabalha com veículo 

utilitário 4x4 para ações de saúde nos locais acidentados e de difícil acesso.  

São executados serviços de atenção médica e de enfermagem  às diferentes fases 

da vida: pré-natal, vacinação, puericultura, saúde do adolescente, planejamento familiar, 

atenção aos hipertensos e diabéticos, reabilitação, realizados através de ações na 

Unidade de Saúde, visitas domiciliares, grupos na comunidade, ações em parceria com 

Escolas e FUNDHAS. 

A atenção à saúde mental vem sendo desenvolvida nos últimos três anos, 

contando com atendimento mensal de psiquiatra, na própria Unidade, com participação 

da equipe local. Busca a redução das internações, e ações que promovam a inclusão 

social do paciente psiquiátrico. 

 As atividades de vigilância epidemiológica e sanitária são realizadas conforme 

normas da Secretaria Municipal de Saúde. 

A Unidade recebe também seis estagiários da Universidade do Vale do Paraíba 

(UNIVAP), de São José dos Campos, na área de terapia ocupacional que participam das 

atividades comunitárias educativas e de atendimento clínico específico. Oferece também 

vagas para as áreas de enfermagem e odontologia. 

No Distrito, durante o período em que foi realizado este estudo, existiam apenas 

a farmácia da Unidade de Saúde e um Posto de Medicamentos, que não pode 

comercializar medicações controladas.  

A partir desta realidade a equipe da Unidade aponta empiricamente o alto 

consumo de benzodiazepínicos pela população. Sendo um serviço com território de 

abrangência bem determinado, já que é o único no Distrito e distante de outros recursos 

de saúde, e que o posto de medicação não deve vender esse tipo de medicação, parece-

nos significativo o estudo da população que consome Diazepan® através do serviço de 

saúde local. 

O Diazepan® é fornecido na farmácia da Unidade em forma de comprimido de 5 

mg e 10 mg, conforme receita médica. Sua forma injetável tem uso bem mais restrito no 

serviço, mas é utilizado em pronto-atendimentos. 

A ação desta medicação é bastante específica, bem como suas indicações e 

contra-indicações. No próximo capítulo apresentaremos aspectos específicos da 
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psicofarmacologia dos benzodiazepínicos, suas indicações clínicas, bem como as 

possibilidades de geração de dependência em seus usuários. 
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5.   BENZODIAZEPÍNICOS : psicofarmacologia e dependência 

 

 

 

 Os benzodiazepínicos (BZD) são os ansiolíticos mais utilizados atualmente, 

embora na década de 60 tenham sido largamente empregados no tratamento de 

depressão e como sedativo menor (GRAEFF, 2000). Segundo este autor, suas 

propriedades farmacológicas foram estudadas na década de 50, em laboratórios na 

Suíça, a partir de observações realizadas em animais experimentais; macacos 

Cynomolys, de natureza bravia, que tornavam-se dóceis sob efeito da droga, propriedade 

essa utilizada até hoje na veterinária para permitir manipulação de animais selvagens. 

 O primeiro benzodiazepinico desenvolvido foi o clordiazepóxido (Psicosedin®), 

em 1957, que continua sendo utilizado até hoje. Outros compostos de semelhante 

composição foram desenvolvidos, e representam importante papel na prática da 

neuropsiquiatria, especialmente nos transtornos de ansiedade e do sono (Kaplan, 1999). 

 Apresentam quatro ações terapêuticas principais, não apenas ansiolíticas, mas 

também anticonvulsivantes, relaxantes musculares, desintoxicação alcoólica e 

hipnótico-sedativas (STAHL, 1998). Desta forma, os principais usos clínicos são como 

pré-anestésicos, alívio da ansiedade, tratamento da insônia, dos espasmos musculares, e 

para alguns tipos de epilepsia. Para Kaplan (1999), as indicações referem-se a 

tratamento da insônia, ansiedade patológica e tratamento da síndrome de abstinência do 

álcool. Pode ter entretanto vários efeitos colaterais, como incoordenação motora, 

diminuição da memória, sonolência; e, como efeitos paradoxais descontrole, hostilidade 

e agitação (GRAEFF, 2000). Para Dutra et al. (2000) a capacidade depressora do 

sistema nervoso central apresentada pelos BZD pode limitar a capacidade de ação dos 

usuários, os quais devem estar orientados para não realizarem atividades que possam 

oferecer risco, tais como dirigir carros ou operar máquinas. Recomenda ainda, que seja 

administrada a menor dose possível, pelo menor tempo necessário.  

 Para Dutra et al. (2000) e Graeff (2000), as características farmacodinâmicas dos 

BZD podem sugerir problemas quanto a interações medicamentosas, como a associação 

com o álcool e outros sedativos, que podem intensificar a depressão do sistema nervoso 

central.  
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 A utilização desse fármaco em alguns grupos da população pode representar 

riscos. As gestantes, pelo risco de efeitos sobre o feto e durante a amamentação, por 

serem os neonatos aparentemente mais sensíveis aos efeitos no SNC (DUTRA, 2000). 

Os benzodiazepínicos, são encontrados no líquido amniótico e no leite materno podendo 

os bebês que são alimentados com leite materno de mulheres que recebem 

farmacoterapia com benzodiazepínicos a longo prazo, experimentar letargia, sedação, 

problemas respiratórios e sintomas de abstinência, inclusive convulsões (KAPLAN; 

SADOCK, 1999). Os idosos, pacientes com insuficiência respiratória, hepática e renal 

também estão sujeitos a maior risco de aparecimento de reações adversas (DUTRA, 

2000). 

 A dependência ou tolerância farmacodinâmica parece ser mais freqüente quando 

associada ao uso de doses altas, por tempo prolongado, sendo particularmente 

importante em pacientes com história de alcoolismo, abuso de drogas ou com desordem 

de personalidade marcante (DUTRA, 2000). Esse autor aponta também que sinais de 

dependência física podem aparecer no caso de interrupção abrupta  do tratamento, 

podendo provocar sinais de abstinência. 

 

 

5.1.     Farmacologia dos Benzodiazepínicos 

 

 

 Em geral os BZD são muito lipossolúveis, sendo absorvidos rápida e 

completamente no trato intestinal. Também cruzam com facilidade a barreira 

hematoencefálica, penetrando velozmente no Sistema Nervoso Central, sendo que o 

principal processo de transformação metabólico é a desmetilação no fígado. Deste 

processo surge um metabólito, o desmetildiazepan, que tem ação prolongada no 

organismo, o que favorece o tratamento de estados crônicos de ansiedade (GRAEFF, 

2000). 

 A absorção da maioria dos medicamentos benzodiazepínicos  por via oral é 

quase completa, sendo o Diazepan® um medicamento de rápido início de ação. Nessa 

forma de administração quanto mais lipossolúvel, mais rápido é absorvido atingindo 

maior concentração no tecido nervoso do que no plasma. Gradualmente, o Diazepan® 
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sofre redistribuição no organismo, saindo do cérebro para os compartimentos menos 

irrigados pelo sangue, como musculatura estriada, vísceras, pele e esqueleto ósseo 

(KAPLAN;SADOCK, 2002; GRAEFF, 2000). Sua aplicação intravenosa induz 

sonolência rapidamente , sendo utilizado para doses pré-anestésicas.  

 Os BZD tiveram sua ação definida através do estudo da identificação de 

receptores específicos e a verificação de que esse fármaco facilita a ação dos 

neurotransmissores inibitório gama-aminobutírico (GABA). O GABA talvez seja o 

neurotransmissor mais abundante no SNC, distribuindo-se por várias regiões do cérebro 

e sendo o responsável pelo controle de diversas funções neurológicas (GRAEFF, 2000). 

 Estudos de distribuição de receptores de BZD no SNC (GRAEFF, 2000; 

STAHAL, 1998), dão uma indicação de onde esse fármaco pode atuar. Verificou-se 

assim que as maiores concentrações encontram-se no córtex, no bulbo olfatório, nos 

colículos inferior e superior, na amídala, no hipocampo, no cerebelo e no núcleo 

accumbens. 

 Assim, para esses autores, as ações dos receptores de BZD são consideradas 

como a base de todos os efeitos farmacológicos provocados por esse medicamento, 

tanto os desejáveis quanto os indesejáveis. Inclui  ações terapêuticas desejáveis como 

ansiolíticos, relaxantes musculares, anti-convulsivantes e hipnótico-sedativos, e ações 

indesejáveis tais como agentes amnésicos ou causando adaptações no receptor de BZD, 

quando ministrado prolongadamente. Essas adaptações seriam o fator desencadeante da 

dependência e da síndrome de abstinência. 

  Como os BZD agem sobre receptores que existem naturalmente no cérebro, 

surgiram especulações de que esse órgão poderia fabricar seus próprios BZD, ou 

“valium endógeno” (GRAEFF, 2000). De acordo com esse autor, as pesquisas em 

andamento sugerem que o complexo Gaba-receptor forme a base para a explicação das 

ações farmacológicas das drogas ansiolíticas e também para a explicação da mediação 

da própria emoção ansiedade, independente do fato dessa emoção ser normal ou 

patológica. 

 Para Graeff (2000) o modelo de interação GABA-BZD fornece explicação para 

a semelhança do perfil farmacológico de compostos com estrutura química diversas 

como o álcool etílico, barbitúricos e hormônios esteróides. As pesquisas sugerem que a 

semelhança de efeitos deve-se à propriedade comum de potencializar a ação do GABA, 
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embora por diferentes mecanismos. Pode-se compreender assim as interações entre 

essas substâncias, como a potencialização do etanol pelos BZD, ou a tolerância 

adquirida a uma dessas classes de drogas estende-se às demais, permitindo que qualquer 

uma delas seja substituída pela outra, em caso de retirada. Quanto aos esteróides, parece 

explicar diferenças de sensibilidade aos ansiolíticos que se verifica entre homens e 

mulheres, bem como durante o ciclo menstrual. 

 Os aspectos terapêuticos e as reações adversas dos BZD, a possibilidade de 

interações medicamentosas e o risco de dependência, assim como as características dos 

pacientes, devem ser consideradas para estabelecer a relação custo-benefício para 

nortear sua utilização. Dutra (2000) aponta a ausência de critérios na eleição da 

medicação, a indicação em doses altas e o prolongamento do tratamento por mais tempo 

que o necessário como as principais causas do aparecimento de reações adversas e 

intoxicações. Relata que no serviço de toxicologia do Hospital João XXIII, centro de 

referência para a região metropolitana de Belo Horizonte/MG, mais de 25% dos casos 

de intoxicação medicamentosas são causadas por BZD. 

 A indicação e o consumo de BZD tem sido freqüentemente objetos de pesquisas, 

já que envolvem parcela considerável da população, inclusive daquela atendida na rede 

pública de saúde. Constitui desta forma uma preocupação da saúde pública, no que se 

refere à qualidade das respostas oferecidas às demandas trazidas aos serviços de saúde. 

Caracterizar esse consumo e essa população em questão pode nortear propostas 

diferenciadas de intervenção. 

 A caracterização do consumo de BZD pela comunidade de São Francisco Xavier 

quanto ao número e gênero dos usuários e o volume de medicação fornecida, busca 

delinear essa situação no distrito. A posterior comparação dos resultados com os dados 

apresentados na literatura, possibilita a discussão de alguns aspectos da realidade local, 

bem como da assistência à saúde oferecida àquela população. 

 A apresentação dos resultados do levantamento realizado e suas discussões 

compõem o próximo capítulo, buscando um olhar ampliado das demandas de saúde da 

comunidade, com o objetivo de se valorizar propostas também ampliadas de 

intervenção.  
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6.   ANÁLISE  DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

 

 O medicamento Diazepan® é o único benzodiazepínico distribuído na rede 

básica de Saúde de São José dos Campos, e portanto, foi o escolhido como objeto de 

nossa pesquisa, já que pretendemos focar seu consumo na população usuária destes 

serviços de saúde, independente dos usuários dos serviços secundários e terciários da  

Saúde Mental. 

A Unidade Mista de Saúde de São Francisco Xavier  possui  em sua farmácia o 

medicamento Diazepan® de 5 mg e 10 mg.  nas formas de administração injetável e via 

oral, já que é um serviço de pronto atendimento e ambulatorial. Neste estudo 

propusemo-nos a analisar o consumo dessa medicação, em sua forma de administração 

via oral, nas concentrações de 5 mg e 10mg de forma unificada. Esta escolha deve-se ao 

fato de que, segundo nossa prática neste serviço, a medicação injetável é utilizada na 

maior parte das vezes em pronto-atendimentos, em situações de crise,  muitas vezes 

com usuários da saúde mental. 

O consumo do Diazepan® em São Francisco Xavier foi estudado através da 

realização de dois levantamentos: 

 

• Determinação do número de pessoas que retiraram a medicação na Unidade, em 

determinados períodos, distribuídas segundo o gênero; 

• Determinação do consumo per capita da medicação, em determinados períodos. 

 

Para o primeiro fizemos uso dos arquivos do receituário azul que a Unidade 

mantém, já que são medicações controladas e o arquivamento das receitas é uma 

determinação da  Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Campos. Escolhemos 

a caracterização da população consumidora através da determinação do número de 

usuários da medicação e distribuição entre os sexos, para podermos comparar os 

resultados obtidos com o ‘I Levantamento Domiciliar Sobre o Uso de Drogas 

Psicotrópicas no Brasil’ (CARLINI et al., 2001), que se utiliza o mesmo parâmetro, 

incluindo a diferenciação do consumo por gênero e faixas etárias. 
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Este levantamento teve como objetivo principal “estimar a prevalência do uso 

ilícito de drogas, de álcool, de tabaco e o uso não médico de medicamentos 

psicotrópicos, além de esteróides e anabolizantes” (CARLINI et al, 2001) e foi realizado 

através de pesquisa aplicada em 107 cidades do Brasil, com população superior a 

200.000 habitantes, segundo dados do IBGE de 1995 (RUSCHMANN, 2002). 

A pesquisa domiciliar foi realizada através de três estágios de seleção: o 

primeiro foi definido através da definição de setores censitários do município eleito, e a 

seguir a seleção dos domicílios. Em cada domicílio foi sorteado um respondente para 

prestar informações a seu respeito.  

Os dados obtidos permitem traçar o perfil do consumo de drogas no Brasil, na 

população compreendida entre os 12 e 65 anos de idade, distribuídos nas diferentes 

faixas etárias, no país como um todo e nas diversas regiões. Aponta aspectos relativos a 

situação sócio-econômica da população estudada e mostra também a freqüência do uso 

das substâncias, definida como uso na vida, uso no mês ou dependência. Avalia a 

percepção da população quanto a alguns conceitos sobre as drogas, como a dificuldade 

para adquirir a substância e possíveis riscos do consumo excessivo, como agressões 

acidentes e outros. No referido levantamento o uso na vida das diferentes substâncias, 

em prevalência de porcentagem, está assim classificado:  

 

 

Tabela 5: Prevalência de porcentagem de uso na vida de diferentes substâncias, no Brasil. 
 

Droga % 

Qualquer droga 19,4 

Maconha 6,9 

Solventes 5,8 

Orexígenos  4,3 

Benzodiazepínicos 3,3 

Cocaína 2,3 

Xaropes (codeína) 2,0 

Estimulantes 1,5 

Opiáceos 1,4 

Anticolinérgicos 1,1 

Alucinógenos 0,6 

Barbitúricos  0,5 

Crack 0,4 
Fonte: Carlini (2001) 
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Esteróides (0,3%), Merla (0,2%) e Heroína (0,1%) embora não sejam 

considerados drogas psicotrópicas, foram incluídas devido ao crescente número de 

relatos de abuso dessas substâncias (CARLINI, 2001). 

Tabaco e álcool tiveram abordagem separada neste estudo por terem outro perfil 

de uso, já que são drogas legalizadas. 

Os benzodiazepínicos aparecem como a quarta substância mais consumida no 

Brasil, precedida apenas pela maconha, solventes e orexígenos. É interessante observar 

que entre estas quatro, apenas a maconha pode ser caracterizada como droga ilícita; 

solventes podem ser adquiridos no comércio e orexígenos e benzodiazepínicos são 

medicações que dependem de prescrição médica. 

A porcentagem de uso na vida de Benzodiazepínicos pode ser assim 

caracterizada nas diversas regiões, no Brasil e nos Estados Unidos: 

 

 

Tabela 6: Porcentagem de uso na vida de benzodiazepínicos  nas regiões brasileiras, no Brasil e 
nos EUA,valor total e distribuição por sexo: 
 

Local Total  (%) Homens (%) Mulheres (%) 

Região NO 0,3 0,8 0,0 

Região NE 5,3 3,4 7,1 

Região CO 2,7 1,4 4,7 

Região SE 2,8 2,0 3,6 

Região SU 4,2 2,7 5,7 

Brasil 3,3 2,2 4,3 

EUA 5,8 Sem dados Sem dados 
 

Fonte: Carlini (2001) 

 

 

Estes índices deixam claro que o consumo de benzodiazepínicos pela população 

brasileira feminina é praticamente 100% maior que pela população masculina, exceção 

na região NO onde o consumo total é considerado pequeno pelos organizadores do 

levantamento. Esta informação é compatível com a literatura já apontada neste trabalho 

(OLIVEIRA, 2000; DUTRA et al. , 2000). 
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Com estes dados podemos observar também que as regiões NE e SU é que 

apresentam os maiores índices de consumidores, evidenciando o maior uso entre as 

mulheres especialmente no NE. Oliveira (2000) confirma o grande consumo de 

benzodiazepínicos por mulheres em Fortaleza. e em Sobral, correlacionando o uso dessa 

medicação com condições sociais e econômicas precárias. O mesmo fato é demonstrado 

por Dutra et al.  (2000) em pesquisa realizada em Belo Horizonte, MG. 

Os valores da tabela 7 serviram de parâmetro para análise do levantamento de 

números de consumidores de benzodiazepínicos, em São Francisco Xavier, quanto à 

porcentagem total e à distribuição entre os sexos. O levantamento por faixa etária não 

foi possível realizar, pois nos arquivos da Unidade os registros sobre a idade do usuário 

eram imprecisos e não foram utilizados. 

Elegemos para nossa pesquisa os períodos de março a dezembro de 1996, e de 

janeiro a dezembro nos anos de 1999 e 2002, por apresentarem melhores condições de 

análise e intervalos regulares de tempo. 

Em números absolutos obtivemos os seguintes resultados: 

 

 

Tabela 7: Número de pessoas consumidoras de Diazepan® de 5 mg e 10 mg em São Francisco 
Xavier, nos períodos.  

 
 TOTAL MULHERES HOMENS 

1996- mar. a dez. 63 35 28 

1999 – jan. a dez. 87 53 34 

2002 – jan. a dez. 71 46 25 
 

Fonte: Arquivos de receituário controlado da UMS de São Francisco Xavier 

 

 

Para calcularmos a porcentagem de consumidores de Diazepan® no Distrito 

utilizamos como base o número de habitantes de São José dos Campos (dados 

fornecidos pela Secretaria Municipal de Planejamento de São José dos Campos) e, 

admitindo-se igual índice de crescimento populacional no município e no Distrito, 

obtivemos a população do Distrito para os anos de 1996, 1999 e 2002. Assim: 
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• Ano de 1996: 2.550,74 habitantes; 

• Ano de 1999: 2.740,18 habitantes; 

• Ano de 2002; 3.037,53 habitantes. 

 

Calculamos o número de usuários para o ano inteiro de 1996 fazendo uso de 

proporção simples, e sabendo-se que o índice de prevalência de consumidores de 

benzodiazepínicos na população definido por Carlini et al (2001), é de 2,8% na região 

Sudeste, sendo de 3,6% na população feminina e de 2,0% na população masculina, 

obtivemos o seguinte gráfico comparativo: 

 

 

Gráfico 1: Prevalência de consumidores de Diazepan 5 mg e 10 mg em São Francisco Xavier 
comparado com o esperado para a região SE 

 
 
 
Tabela 8  : Valores referentes ao Gráfico 1: 
 

 1996 1999 2002 ESPERADO 

Total 3,20% 3,10% 2,40% 2,80% 

Mulheres 3,70% 4,00% 3,30% 3,60% 

Homens 2,40% 2,30% 3% 2% 
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O Gráfico 1 mostra que o consumo total de Diazepan® no Distrito no período de 

1996 e 1999 superava o esperado, confirmando a questão inicial desta pesquisa, que 

partiu da preocupação com esta realidade.  

Comparando o consumo de Diazepan® entre a população masculina do Distrito 

e a população feminina, observamos que entre os homens o consumo é superior ao 

esperado para a região SE, em todos os períodos estudados, sendo que para as mulheres 

o consumo esteve acima do esperado em 1996 e 1999, mas retrocedeu em 2002, ficando 

abaixo do índice esperado. 

No cálculo do total da população do Distrito observamos que o número de 

consumidores de Diazepan® vem diminuindo no intervalo entre 1996 e 2002, ficando 

neste último ano abaixo do valor esperado para a região SE. Chama a atenção que entre 

os homens o consumo vem aumentando, ficando 50% acima do esperado em 2002. 

O consumo maior entre os homens surpreendeu-nos, já que a literatura enfatiza 

maior índice entre as mulheres. Este fato pode estar relacionado a diversos fatores como 

discutiremos adiante neste trabalho.  

Comparando a mesma prevalência de porcentagem de consumidores de São 

Francisco Xavier com os índices esperados para o Brasil, temos que: 

 

 

Gráfico 2: Prevalência de consumidores de Diazepan® 5 mg e 10 mg em São Francisco Xavier 
comparado com o esperado para o Brasil. 
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Tabela 9: Valores referentes ao Gráfico 2: 

 1996 1999 2002 ESPERADO 

Total 3,20% 3,10% 2,40% 3,30% 

Mulheres 3,70% 4,00% 3,30% 4,30% 

Homens 2,40% 2,30% 3,00% 2,20% 

 

 

A comparação da prevalência de consumidores de benzodiazepínicos em São 

Francisco Xavier comparado ao índice esperado para o Brasil, confirma a tendência de 

um maior uso dessa medicação pela população masculina, mesmo sendo o índice 

esperado para o Brasil menor que o esperado para a região SE (para o Brasil 2,20% e 

para a região SE 2,00%). 

 Para a população feminina os índices encontrados em São Francisco Xavier 

estão abaixo do esperado para o Brasil, em todo o período estudado. 

 O segundo levantamento realizado nesta pesquisa refere-se ao consumo per 

capita de comprimidos de Diazepan® de 5 mg e de 10 mg, no Distrito de São Francisco 

Xavier, no município de São José dos Campos e nas regiões sanitárias Centro-Norte, 

Leste e Sul (Divisão das regiões sanitárias vigentes na época da pesquisa). 

 Os dados relativos a dispensação de medicação foram fornecidos pela Secretaria 

Municipal de Saúde e referem-se ao número de comprimidos dispensados nas Unidades 

de Saúde das diferentes regiões. A partir destes dados foram calculados os valores 

regionais e municipais. O cálculo das populações foi realizado com base na população 

do município nos anos de 1998, 2000 e 2002, fornecidos pela Secretaria Municipal do 

Planejamento, e partir deles calculados as  populações regionais. A partir destes dados 

foi elaborado o Gráfico 3. 

Neste gráfico é possível observar o consumo de Diazepan® 5 mg e 10 mg por 

habitante no município. São Francisco Xavier mostra um grande consumo no ano de 

1998, que retrocede em 2000 e volta a subir em 2002, seguindo a tendência ascendente 

das demais regiões do município.  
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Gráfico 3: Consumo per capita de comprimidos de Diazepan® no município de São José dos 
Campos no período de 1998 a 2002. 

 
 
 
Tabela 10: Valores referentes ao Gráfico3. 
 

 1998 2000 2002 

UMS São Francisco Xavier 3,49 2,15 2,4 

Reg. CE/NO 1,99 2,21 2,39 

Reg. Sul 2,54 2,81 3,19 

Reg. LE 1,53 1,88 2,04 

São José dos Campos 1,99 2,31 2,61 

 

 

 O Distrito apresenta o maior consumo no município em 1998, mas em 2000 e 

2002 a dispensação da medicação na unidade de São Francisco Xavier passa a ser 

menor do que a média do município. 

Comparando estas informações as do gráfico 1, constatamos que em 1996 foi o 

ano de maior prevalência de consumidores no Distrito, no período estudado, podendo 

sugerir a confirmação de que entre 1996 e 1998 o consumo de Diazepan® era o maior 

em volume da medicação dispensada e no número de usuários. Já em 2002 observamos  

que a prevalência de consumidores de Diazepan® diminuiu, mas o consumo per capita 
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aumentou, sugerindo que os usuários dessa medicação fizeram uso de maior quantidade 

dela. 

No gráfico 3 fica evidente que a região sul tem o maior consumo de Diazepan® 

no município, o que nos aponta a necessidade de estudos futuros que apurassem o 

número e o sexo  de usuários da medicação na região. A correlação dessa informação 

com a avaliação de concentração de pobreza e violência naquela região é a sugerida pela 

literatura já apontada neste trabalho.  

 A análise dos dados aqui apresentados evidencia que em São Francisco Xavier a 

porcentagem de usuários de Diazepan® era superior aos índices esperados para a região 

SE e para o Brasil, e reduziu no ano de 2002. O consumo medido por volume de 

medicação é também maior no período de 1998, retrocedendo e ficando na média do 

município, entre 2000 e 2002. A prevalência de porcentagem de usuários do sexo 

masculino esteve sempre acima do esperado, e em 2002 fica 50% acima daquele índice, 

o que difere do descrito pela literatura consultada. 

 A população masculina do distrito é maior do que a feminina, conforme 

apresentado na tabela 3, mas a diferença entre os grupos é em média de 6,33% nos 

períodos estudados, o que não justifica a incidência maior de usuários do sexo 

masculino. 

Considerando que o Diazepan® pode ser utilizado como integrante do 

tratamento em períodos de abstinência alcoólica, e conhecendo a incidência de 

dependência ao álcool no Distrito, poderíamos supor que  o consumo dessa medicação 

pela população masculina possa estar relacionado a esta condição.  

Os índices maiores de consumo na população do distrito podem também estar 

relacionados a diversos fatores sociais, econômicos, pessoais, já que o distrito apresenta 

aspectos críticos no que se refere a um rendimento nominal mediano mais baixo do que 

o encontrado no Brasil e no estado de São Paulo (Tabela 5); acesso ao trabalho 

dificultado pelo índice de analfabetismo maior do que o encontrado no município e no 

estado;envelhecimento da população, causando uma modificação nas estruturas 

familiares e de trabalho (Tabela 2). Mas estes aspectos parecem não justificar o maior 

uso de benzodiazepínicos pela população masculina, já que são circunstâncias que 

atingem o núcleo familiar, a comunidade como um todo, independente do sexo. 
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Uma possibilidade a ser considerada é o tipo de atendimento médico oferecido 

na Unidade de Saúde local, que pode sugerir um diferencial na atenção á saúde da 

mulher realizado na Unidade. Este serviço vem desenvolvendo ações que buscam 

oferecer respostas ampliadas, redimensionanado o aspecto da doença que é trazida como 

demanda e propondo formas de intervenção que valorizem a autonomia das pessoas e a 

formação de redes sociais. 

Esta proposta será descrita e discutida no próximo capítulo, complementando a 

análise dos resultados obtidos no levantamento realizado em São Francisco Xavier. 
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7. DISCUSSÕES SOBRE UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÀO 

DESMEDICALIZANTE 

 

 

 

Nos capítulos anteriores discutimos o consumo de medicamentos em nossa 

sociedade, com enfoque no Diazepan® e particularizando o consumo deste  pela 

população feminina. Abordamos  a assistência à saúde da mulher na rede pública e suas 

controvérsias, analisando-a sob o enfoque das questões de gênero. Descrevemos e 

discutimos a pesquisa realizada no Distrito de São Francisco Xavier e levantamos a 

hipótese de que o consumo menor do que o esperado seja resultado do tipo de trabalho 

realizado pela unidade de saúde local. Nesse capítulo apresentamos a proposta de 

intervenção realizada naquela comunidade. 

A  dinâmica saúde-doença nesta proposta é considerada como um sistema 

composto de diversos fatores, que envolve diferentes causas e múltiplas reações, 

exigindo portanto abordagens e intervenções diversificadas. Campos (2003) caracteriza 

a saúde como uma finalidade, algo que se procura defender ou construir. É um objetivo 

que se persegue. Já o objeto de estudo e de intervenção da clínica refere-se ao processo 

de adoecimento, a doença, o risco de adoecer, a vulnerabilidade gerada por situações 

inerentes às pessoas ou ao contexto em que vivem.  

Ampliar as ações da clínica, ampliando seus objetivos e incluindo o doente como 

alvo de suas intervenções, vem sendo a proposta de diversos autores (AMARANTE, 

1996; CAMPOS, 2003; TESSER, 1999).  

Amarante (1996) sintetiza a idéia: “se a doença é colocada entre parênteses, o 

olhar deixa de ser exclusivamente técnico, exclusivamente clínico. Então é o doente, é a 

pessoa o objetivo do trabalho, e não a doença”. Desta forma a ênfase não é mais 

colocada no ‘processo de cura’, mas no processo de ‘invenção da saúde’ e de 

‘reprodução social de pacientes’, conforme proposto por Franco Basaglia (1985) e 

discutido no Capítulo 3. 

Significa pensar a clínica centrada em sujeitos, nas pessoas reais, considerando 

sua existência concreta e portanto incluindo a doença como parte de sua existência. 

Ampliar a clínica para além do diagnóstico, sintomas, limitações e... 
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“combinar uma dada enfermidade e o Ser concreto acometido, 
como combinar o enfrentamento de uma determinada doença 
com a luta contra o desemprego, o combate a uma certa 
enfermidade com o  cumprimento de funções maternas, o 
cuidado e o tratamento de um dado mal-estar com a 
conservação de algum conforto e prazer” (CAMPOS, 2003, 
p.57). 

 

A prática em saúde passa a incluir o conceito do cuidado, conforme propõe a 

OPAS em sua caracterização de cidades saudáveis:  

 

“o cuidado implica na compreensão do ser humano nos seus 
direitos, na sua especificidade, na sua integralidade. Orientar-
se pelo cuidado é romper com a lógica de formação 
excessivamente baseada na hegemonia biomédica, no 
autoritarismo das relações, no poder construído a partir de um 
saber que silencia outros e coisifica os sujeitos” (CIDADES 
SAUDÁVEIS - OPAS, 2004) 

 

Com esta perspectiva a equipe da Unidade Mista de Saúde de São Francisco 

Xavier iniciou em 1991 uma proposta de intervenção que  buscasse a valorização da 

vida, garantisse espaço e voz para a individualidade, e também a participação social dos 

usuários; colaborasse para que o indivíduo pudesse compreender seu processo de 

adoecimento e ser o ator de sua transformação. 

Neste período a Unidade Básica de Saúde (UBS) de São Francisco Xavier 

começava a sofrer intensas modificações, perdendo suas características peculiares de 

um serviço para um núcleo populacional pequeno. A antiga Unidade Básica ganhou 

prédio novo e tornou-se Unidade Mista de Saúde, sendo acoplada a uma Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA). Com a implantação do atendimento de emergência 

pudemos observar que o atendimento oferecido perdeu muito de seu caráter 

personalizado, aumentando a burocratização no serviço e tornando as relações mais 

impessoais.  

 Nossa experiência no serviço há 13 anos, permite-nos afirmar que os indivíduos 

que vivem na zona rural, alguns distando quinze ou vinte quilômetros do centro do 

Distrito, vivem um intenso isolamento social, com carências sócio-culturais, 

ocupacionais e também econômicas. Os espaços de lazer são restritos aos ambientes 

familiares e religiosos, e embora se perceba uma estrutura matriarcal em grande parte 
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das famílias, o machismo impera nas relações e nos costumes. A cultura tradicional, 

farta de conhecimentos, tradições e valores, tem sido dominada pela cultura televisiva; 

em São Francisco agrava-se a situação com a chegada do turismo, que provoca um 

evidente choque de valores. O uso de plantas medicinais, dos alimentos produzidos na 

região, o respeito aos ritmos da natureza perdem seu espaço e a comunidade delega à 

equipe de saúde local todos os direitos e deveres sobre seu corpo e mente: a necessidade 

das intervenções profissionais para as questões de saúde aumenta, diminuindo as 

possibilidades de autonomia das pessoas. 

 Buscando uma resposta de ação em saúde que modificasse este contexto que se 

instalava, através de uma ação conjunta da equipe, passamos a oferecer aos usuários 

grupos de ginástica e relaxamento com base nos princípios do Tai Chi Chuan e, 

posteriormente oficinas de atividades. Da criação deste projeto participaram 

profissionais médicos, com formação em saúde coletiva, psiquiatria, homeopatia, 

acupuntura, fitoterapia, medicina chinesa e a terapeuta ocupacional, o que caracterizou 

uma equipe voltada para a percepção integral dos indivíduos, mas também  atenta ao 

contexto social onde se localizavam as demandas.   

Desta forma o uso de recursos como o Tai Chi Chuan e técnicas de relaxamento 

surgem a partir da formação pessoal dos profissionais envolvidos no projeto, e o 

reconhecimento de que possibilitam processos de reflexão e auto-conhecimento. Os 

grupos de atividades nasceram através da demanda dos próprios participantes e da 

terapeuta ocupacioanal, buscando uma maior convivência e interação entre as pessoas, 

valorizando a troca de conhecimentos e experiências. Foram também utilizados 

equipamentos oferecidos por outras secretarias municipais ou organizações não 

governamentais e que são abertos a população em geral. Cursos de artesanato, de 

produção de laticínios, de agricultura orgânica ou de agropecuária puderam ser 

igualmente aproveitados pela equipe de saúde, que através dos profissionais estimula e 

acompanha os usuários, mediando as etapas de adaptação.  

Para os grupos são encaminhados os usuários através da equipe, ou aqueles que o 

procuram voluntariamente. São indivíduos adultos, hipertensos, diabéticos, 

lombálgicos, obesos, reumáticos, com distúrbios funcionais e polialgias, deficientes 

físicos, pacientes da saúde mental ou com queixa de sofrimento psicológico.  
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 A escolha de se compor o grupo com indivíduos, independente de seus 

diagnósticos, faixa etária ou gênero  reside na possibilidade de valorizar a cidadania, as 

questões existenciais, as dificuldades e facilidades enquanto pessoas e não mais uma 

atenção centrada em  patologias. Para essa proposta, a riqueza está na diversidade de 

condições físicas e/ou psicológicas e na similaridade enquanto moradores de uma 

mesma região, usuários dos mesmos equipamentos sociais, integrantes de condições 

sócio-culturais semelhantes. Surge nesse espaço a possibilidade de se discutir os 

paradigmas saúde-doença, normalidade/anormalidade, quem age sobre as condições de 

saúde de quem, procurando instrumentalizar as pessoas e a comunidade para uma 

ampliação  de sua autonomia.   

Utilizar atividades corporais como técnicas de relaxamento ou iniciação ao Tai 

Chi Chuan deveu-se a  convicção dos profissionais de que estas abordagens auxiliam o 

sujeito na percepção de seus modos de existir, de adoecer, de buscar o prazer. O Tai Chi 

Chuan por sua referência na medicina oriental, que segue trajetos semelhantes no que se 

refere a busca da autonomia e auto-consciência, tem indicação já descrita na literatura 

(TESSER, 1999). 

 A (re)apropriação da linguagem do corpo é uma questão polêmica em uma 

sociedade como a nossa, já que esse processo vai remeter o sujeito a (re)descobrir suas 

formas de expressão e comunicação, como discute Liberman (1998). Segundo a autora o 

que interessa é a formação de “corpos dóceis”, disponíveis para a produção, em  tempo 

mínimo, sem espaço para o auto-conhecimento e a singularização. Com este objetivo 

agem em nossa sociedade a educação, a escola, o próprio convívio social, a mídia, 

formando uma teia que afasta o indivíduo de si mesmo, provocando um endurecimento 

emocional e corporal.  

 O corpo “como um campo de experimentação permanente, produtor de uma 

subjetividade voltada à efetuação na vida, em que os trabalhos com as linguagens 

constitua os meios que possibilitam a passagem do que aspira tornar-se visível, do 

novo” (LIBERMAN, 1998), atuando assim no cotidiano, através de trocas e relações 

sociais. A autora relata no referido texto seu trabalho com grupo de mulheres, que 

utilizando recursos corporais e artísticos, objetivou também a possibilidade das 

participantes ampliarem seu auto-conhecimento e capacidade de expressão.  
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 Em uma sociedade eminentemente machista é reconhecida a repressão aplicada 

às mulheres, particularmente no que se refere ao aspecto corporal e sexual. Em São 

Francisco Xavier a possibilidade dos participantes do grupo, perceberem o próprio 

corpo como expressão de seus sentimentos e também como instrumento para 

transformações e, portanto, possibilidade  de prazer (e não só de sofrimento ou dor), 

permitiu a abertura de horizontes cada vez maiores. 

 Viagens, festas, comemorações compuseram as atividades grupais, em diversas 

oportunidades. Conhecer cachoeiras locais ou o mar, poder entrar na água e usufruir 

dessas novas experiências, participar de eventos comunitários, vem construindo uma 

rotina diferente para essas pessoas. 

Embora inicialmente o grupo tivesse participantes homens e mulheres, estas 

sempre foram em maior número. A predominância de mulheres nos serviços de saúde é 

confirmada por nossa prática e também pela literatura, conforme já apontado 

(OLIVEIRA, 2000; SENNA, 1999). Assim, com o passar do tempo, constatamos que as 

mulheres é que efetivamente compuseram o trabalho, já que os homens, em sua grande 

maioria desistiam de participar, permanecendo apenas alguns pacientes do programa de 

saúde mental.  

A razão para a maior aderência feminina nestas atividades precisa ser mais bem 

estudada; podemos apenas supor que haja mais disponibilidade delas para o processo de 

convivência grupal ou de auto-conhecimento, ou ainda são mais suscetíveis às 

intervenções da saúde.  O fato é que percebemos rapidamente que nosso alvo com esta 

abordagem era a população feminina. 

Os princípios que nortearam as propostas de intervenção não foram alterados 

com a maior participação feminina, mas as questões relativas à realidade do cotidiano 

da mulher tiveram maior evidência.  

Assim, a  abordagem proposta pressupunha desde o primeiro contato com o 

usuário a formação de um vínculo entre dois sujeitos, com comunicação em mão dupla: 

o técnico vai conhecer o usuário, ouvir qual é o seu desejo, sua necessidade. A equipe 

identifica as condições onde se desenrola o cotidiano desse sujeito, busca contextualizar 

suas demandas e possibilidades. 

O vínculo é um recurso terapêutico que qualifica o trabalho em saúde 

(CAMPOS, 2003). Fortalecer vínculos entre pacientes, famílias e comunidade com a 
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equipe ou outros profissionais que possam servir de referência, permite uma ampliação 

de possibilidades, de resolutividade. 

  Para este autor a constituição do vínculo depende de movimentos tanto de 

usuários quanto de técnicos. Para o paciente vai depender do quanto ele acreditar que a 

equipe irá contribuir para a defesa de sua saúde, e para os profissionais a base será o 

compromisso destes com a saúde do conjunto de pessoas que habitam em sua região. O 

trabalho do técnico de responsabilizar-se pela saúde de pessoas que precisam de ajuda e 

que refletem também as características e problemas do local onde vivem, não é tarefa 

fácil. O vínculo pode ser muitas vezes o recurso imprescindível para a percepção real da 

situação e a possibilidade de se efetivar qualquer intervenção. 

 O trabalho dos técnicos destina-se a indivíduos que  participam de um coletivo, 

muitas vezes com conflitos e contradições e os serviços de saúde devem estar atentos 

para não encobrirem ou transformarem a origem desses conflitos. Para Barros et al. 

(2002), o conhecimento e o saber técnico deveriam constituir-se a partir das 

necessidades da população em questão. É preciso reconhecer na população o verdadeiro 

interlocutor, portador de uma história e de um saber  próprios. Ou seja, “resgatar o 

sujeito cujo valor está além do valor da saúde e da enfermidade; tomando a enfermidade 

como toda a contradição humana, que pode ser usada como instrumento de apropriação 

ou alienação de si” (BARROS et al., 2002). 

A OPAS também aborda aspectos pertinentes a incrementar a participação das 

populações na promoção de saúde, enfatizando que é necessário “considerar este 

imaginário e trabalhar as representações sociais sobre saúde e doença da população de 

forma a minimizar a distância entre os saberes populares e científicos, entre as 

concepções leigas e técnicas sobre saúde.” (CIDADES SAUDÁVEIS - OPAS, 2004). 

 Para a população feminina a possibilidade de rever os conceitos de saúde e 

doença, considerando conteúdos coletivos de caráter social ou econômico, pode ser a 

possibilidade diferenciada de não medicalizar os problemas, as queixas. Pode ser o 

caminho de ações políticas ou comunitárias. 

 A realização de visitas domiciliares foi utilizada como forma de abordagem nos 

contatos iniciais, fortalecendo vínculos, aprofundando conhecimentos do indivíduo, da 

família ou da comunidade em questão. Aqui, o cuidado de não exercer o papel de 

investigador ou normatizador, “Quando o valor é o sujeito, a saúde não representa a 
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norma, uma vez que a condição humana é estar constantemente entre saúde e doença” 

(BARROS et al., 2002). 

 As possibilidades devem ser pensadas junto com  o usuário, buscando respeitar 

sua realidade objetiva e subjetiva, lembrando que os parâmetros de saúde não são 

necessariamente os padrões de normalidade, mas sim a possibilidade que o sujeito 

inventa neste processo de busca de saúde.  

 Um aspecto prioritário para a efetivação desta proposta é desenvolver na equipe 

o sentido da transdisciplinariedade, onde as prioridades são os objetivos das ações, o 

trilhar os caminhos definidos pelo grupo, o que afina os propósitos da equipe. Ou, como 

constata Morin (1983): “que cada competência desenvolva o suficiente para articular 

com outras competências, que ligadas em cadeia, formariam o anel complexo e 

dinâmico, o anel do conhecimento do conhecimento”. 

A busca de possibilidades para o trabalho em equipe, que valorize as 

especificações de cada profissional mas que priorize a realização de projetos 

terapêuticos, como resposta às necessidades dos usuários. Nossa preocupação reside em 

evitar a sobreposição de ações ou a valorização de procedimentos justificados pelas 

especializações, pelas técnicas. Assim, avaliações, encaminhamentos ou visitas são 

realizadas por técnicos da equipe, conforme o envolvimento com os casos em questão.  

Avalia-se e discute-se com o usuário os procedimentos, que podem se clínicos-

individualizados, feitos pelos médicos ou pela terapeuta ocupacional (TO), por 

exemplo, e a inserção nas atividades grupais terapêuticas. Os atendimentos individuais 

visam trabalhar algumas condições específicas, pontuais, sempre objetivando a inserção 

no contexto grupal. 

A escolha por intervenções grupais deve-se a possibilidade de efetivar trocas, 

identificações, parcerias entre os participantes. “Os homens se juntam para fazer coisas 

e o fazer junto cria um tipo especial de relação, um identificar-se pela ação ou por seus 

objetivos em comum. Aquilo que é feito, o é em mundo compartilhado” (MAXIMINO, 

2001). 

Esta possibilidade do fazer coletivo, grupal, o perceber-se parte e não mais 

isolado, facilita a identificação entre os participantes do grupo, o reconhecimento entre 

eles de possibilidades ou limitações, semelhantes ou diversas. Pudemos perceber este 

processo no grupo de ginástica e relaxamento, gerando um fortalecimento do vínculo 
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entre os usuários e a necessidade de se discutir sua inserção na comunidade  através de 

ações coletivas, como caminhadas ou comemorações de datas representativas (Semana 

da Mulher, Semana do Meio Ambiente). 

A partir deste espaço grupal os participantes perceberam a necessidade de 

expansão das possibilidades de encontros e trocas, e solicitaram a formação de outro 

grupo, desta vez de atividades, onde fossem efetivadas trocas de experiências e 

“receitas”, de diversas origens: de artesanato, de alimentação, de “curas” tradicionais. 

Realizar atividades como recurso terapêutico tornou-se uma possibilidade 

absorvida pela equipe e incluída nos projetos terapêuticos. Os grupos de atividades 

nesta perspectiva têm como objetivo o fortalecimento dos vínculos, dos espaços de 

trocas, do reconhecimento das tradições e cultura da comunidade, sendo também a 

possibilidade de uma produção rentável. É para a Terapia Ocupacional e para a equipe, 

o uso de tecnologias diferenciadas para a ampliação de recursos em saúde. 

Castro et al. (2001) mostram o uso de atividades em terapia ocupacional como a  

 

“... possibilidade de ampliar a vida, buscar conexões, 

favorecer encontros, possibilitar trânsitos novos, empreender 

um conjunto de ações que se tornarão uma nova ‘ponte’ de 

interação do sujeito com a época e o local no qual vive, 

configurando, assim, a partir de atividades, uma nova entrada 

social” (p.57) .  

 

As autoras colocam as atividades como instrumentos através dos quais um 

sujeito possa se reconhecer e ser reconhecido por diferentes fazeres, construindo a vida 

cotidiana. Esta é reconhecida como a verdadeira essência da substância social, onde são 

estabelecidas as redes de trocas e relações humanas, onde os indivíduos se movem com 

toda sua complexidade. 

Aquilo que é realizado no cotidiano cujo significado fica restrito à rotina, 

descaracterizado de qualquer valor ou poder, pode aqui ser reconstruído e 

ressignificado. Os trabalhos com retalhos, com argila, com “fuxicos”, tomam forma e 

ocupam espaço em uma feira de artesanato. O conhecimento tradicional do  uso de 
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plantas medicinais pode ser revitalizado através de cursos específicos e a produção de 

sabonetes artesanais ou xaropes, surgem inclusive como possibilidade terapêutica.  

São grupos ou espaços  voltados á troca interpessoal, que buscam seu significado 

na sociedade onde está inserido. Caracterizam-se pela possibilidade de valorizar a 

diversidade pessoal e comunitária, já que São Francisco Xavier vive um momento de 

modificação de valores e costumes trazidos pelo turismo. Propõe respostas para 

demandas trazidas para a saúde, mas que ampliam as possibilidades de respostas para 

além do âmbito da saúde, discutindo questões sociais e econômicas.  

Poderiam ser caracterizados como espaços para “provocação”, como define 

Maximino (2001), “aquilo que afeta, que conecta ambiente e órgãos do sentido, que é o 

resultado de algo que se liga e que já não é nem só ambiental nem só pessoal”, que abre 

espaço para a criação.  Criação na forma de viver e nos objetos produzidos. 

No contexto do processo grupal surge também o repensar sobre o conceito de 

cura, e como sugere Campos (1994), “faria parte fundamental de qualquer processo 

terapêutico todo esforço voltado para aumentar a capacidade de autonomia do paciente, 

para melhorar seu entendimento do próprio corpo, da sua doença, das suas relações com 

o meio social e em conseqüência, da capacidade de cada um instituir normas que lhe 

ampliem as possibilidades de sobrevivência e de qualidade de vida”.   

Diante da diversidade das demandas trazidas pelos grupos, foi possível avaliar 

com os próprios participantes que a busca dessa autonomia é uma construção ao mesmo 

tempo individual e grupal; que são necessárias respostas não apenas técnicas, 

medicamentosas, mas também de auto-conhecimento, de reeducação individual e social, 

de intervenções em planos sociais e políticos. 

Esta possibilidade coloca o usuário como participante do processo terapêutico, 

como ator na busca de melhores condições de vida ou na  resolução dos problemas de 

saúde. Permite o reconhecimento de cada sujeito, favorecendo seu processo de 

libertação e consciência, através da percepção de seu papel no grupo de atividades bem 

como na comunidade em que está inserido. Busca refletir sobre o processo saúde-

doença e os recursos terapêuticos disponíveis, ampliando esta reflexão para além do 

contexto individual ou grupal, permitindo a análise das condições coletivas e sociais.  
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Através destas intervenções é valorizada a construção coletiva do protagonismo3 

buscando saídas para a condição de usuário-objeto, criando formas concretas que 

permitam a existência de um usuário-ator, sujeito político conforme apontam Torre e 

Amarante (2001). Com esta perspectiva trabalhamos os grupos aqui relatados, que 

evoluíram para uma forma de organização comunitária, com apoio da saúde, conforme 

descreveremos a seguir.  

 

 

7.1.    O grupo de mulheres de São Francisco Xavier 

 

 

O grupo de relaxamento e Tai Chi Chuan e as oficinas de atividades levaram a 

formação do chamado “Grupo de Mulheres”, que tomou a forma organizacional de 

cooperativa. São desenvolvidos grupos de atividades artesanais no centro do Distrito e 

em mais três bairros: Santa Bárbara, Lavras e Remédios, e manteve-se o grupo de 

ginástica e relaxamento no centro do Distrito, que atualmente já diversificou seus 

recursos terapêuticos. Cerca de 80 mulheres estão envolvidas nessas atividades, que, em 

muitos casos levam também os filhos, e quando possível, são oferecidas atividades 

específicas para as crianças, buscando desenvolver uma estimulação global e temas 

voltados ao auto-cuidado e lazer. 

A convivência é o maior objetivo dos grupos, fato apontado pelas próprias 

participantes. A renda obtida com a venda dos materiais produzidos não apresenta 

significância na economia pessoal, mas o sentir-se capaz, ser reconhecida além dos 

horizontes domésticos, ser ouvida e partilhar as angústias é o diferencial.  

Durante todos esses anos vêm sendo realizadas várias comemorações, exclusivas 

dos grupos ou junto com a comunidade. Destacamos as realizadas na Semana da Mulher 

e na Semana do Meio Ambiente, que buscam de forma mais direta intensificar as 

discussões sobre o papel da mulher na sociedade, e sua integração com a ecologia, 

humana e ambiental. Filmes são apresentados e comentados, são convidadas 

representantes do SOS Mulher de São José dos Campos para conversas com café. A 

                                                 
3 O conceito de protagonismo do usuário-paciente é proposto por Basaglia (1985) enfatizando a 
necessidade da participação do usuário na definição de suas necessidades, de seu projeto terapêutico, na 
compreenssão de seu papel social. 
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importância da qualidade da alimentação é trabalhada, e feitos verdadeiros “banquetes” 

que valorizam os produtos locais e o uso de farelos e talos de verduras. 

Os espaços utilizados para os eventos são cedidos pela Igreja ou pela 

comunidade, em sítios e pousadas, e há dois anos o Grupo tem uma sala própria no 

centro, emprestada pela igreja católica. 

Viagens e passeios são promovidos, possibilitando maior convivência e conhecer 

outras paisagens, já que muitas não conheciam o mar ou as cachoeiras locais. Todas são 

possibilidades para quem, de início, teve que enfrentar muita oposição para sair de casa, 

ainda que por poucas horas e sem se afastar muito.  

Os grupos tornaram-se cada vez mais autônomos, ficando para a equipe da 

saúde, hoje reforçada pelos agentes comunitários, o suporte para algumas ações 

específicas, a implantação de novos grupos ou a inserção de novas participantes, 

particularmente as mais vulneráveis. Mas, a tradição já reconhecida do “Grupo de 

Mulheres”, permite que rapidamente a comunidade absorva a iniciativa, e nos devolva o 

papel de retaguarda. 

Percebemos que para muitas mulheres o grupo tem sido a referência para 

situações de crise, social ou de saúde, ampliando as possibilidades de intervenção para 

além dos recursos oferecidos pela saúde. Elas tem tido participação efetiva no Conselho 

Gestor da Unidade e em outras instâncias comunitárias. Conscientes da problemática do 

alcoolismo em nosso meio estimularam a criação dos grupos de familiares de alcoólicos 

(AL-Anon) e alcoólicos anônimos (AA), junto com a equipe. 

Para a Unidade de Saúde local esse projeto já passou por diversos níveis de 

reconhecimento, dependendo da equipe e da gerência local. A disponibilização de 

recursos humanos ou materiais altera a evolução de qualquer realização, de modo 

especial durante a implantação das atividades. Por isso a percepção da missão 

fundamental de facilitador de processos de busca de saúde dos serviços de saúde e 

particularmente da gerência local é decisiva, como “apoiadora dos profissionais no 

sentido de cada vez mais romper as amarras corporativas, desburocratizar o serviço, 

construir compromisso terapêutico, inventar e ousar formas alternativas de atenção 

socialmente cabíveis e viáveis, diminuir preconceitos, efetivar parcerias” (TESSER, 

1999). 
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Em São Francisco Xavier como em tantos outros serviços, nem sempre esta 

proposta teve apoio dos gestores. Mas, mesmo tendo enfrentado dificuldades o trabalho 

sobreviveu e se desenvolveu nesses treze anos, o que nos faz supor sua relevância nas 

condições de saúde das mulheres da comunidade, conforme observamos em nosso 

levantamento. 
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8.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

A assistência à saúde vem sendo discutida por diversos autores na tentativa de 

serem revistas as intervenções hoje oferecidas. A medicalização de demandas de origem 

variadas, a crescente oferta de respostas exclusivamente tecnicistas, o modelo de 

atenção centrado no médico tem se demonstrado insuficiente e dispendioso. 

Esta pesquisa permite discutir as intervenções realizadas na rede básica de saúde, 

partindo da avaliação do consumo de benzodiazepínicos (BZD) por uma comunidade 

específica. Este aspecto foi o escolhido a partir da percepção da equipe de saúde que 

atua no serviço de saúde local, que detectou um possível consumo abusivo da referida 

medicação. 

O distrito de São Francisco Xavier, território escolhido para a pesquisa, é parte 

do município de São José dos Campos, mas ainda com características bastante rurais e 

distante da cidade 50 km, o que confere a possibilidade do estudo refletir a realidade 

local com mais fidedignidade. Outro fator importante é que a Unidade Mista de Saúde é 

o único serviço de saúde local,  concentrando ali muitas das informações sobre a saúde 

da comunidade. 

São Francisco Xavier tem 3072,82 habitantes em 2004 (conforme projeção do 

Censo de 2000, FIBGE, considerando o mesmo percentual de crescimento do 

município), distribuídos em cerca de 26% da área total municipal e agrupados em 22 

bairros, bastante distante uns dos outros. Apresenta número maior de habitantes do sexo 

masculino (52,2% em 2000), mas apontando um crescimento da população feminina 

(RUSCHMANN, 2002). Mostra condições sócio-econômicas peculiares, conforme o 

Plano Integrado de desenvolvimento de turismo sustentável (RUSCHMANN, 2002), 

onde o rendimento per capita é menor que no estado de São Paulo e no Brasil, e a taxa 

de analfabetismo é superior a do município e do estado. O distrito vem passando por um 

processo  de transformação de sua economia, da pecuária para desenvolvimento do eco-

turismo local. Assim, o comércio vem se desenvolvendo voltado para essa vocação da 

região, e a especulação imobiliária vem trazendo novos freqüentadores, que não compõe 

a população, mas modificam a economia e os hábitos e costumes. 
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O consumo excessivo de BZD apontado pela equipe motivou-nos a buscar 

formas de  quantificar essa realidade no distrito e no município, buscando referências na 

literatura para comparar e discutir os resultados. 

O levantamento realizado na comunidade em questão caracterizou a população 

consumidora de Diazepan® de 5 mg e 10mg, quanto a número e sexo dos usuários. O 

Diazepan® é o único benzodiazepínico disponível na rede básica de saúde do município 

e por esta razão foi o escolhido para o levantamento, que foi realizado em três períodos: 

de março a dezembro de 1996, e os anos de 1999 e 2002. A etapa descrita foi feita 

utilizando-se o arquivo das receitas, que permanecem na Unidade de Saúde por ser uma 

medicação controlada. No Distrito existe além da farmácia da Unidade apenas um posto 

de medicamentos, que por lei não deve vender medicação controlada. 

A etapa seguinte foi a quantificação do volume de medicação fornecida na 

Unidade de Saúde local e nas demais Unidades da rede básica de saúde do município, 

nos anos de 1998, 2000 e 2002. Este dado foi fornecido pelo almoxarifado da Secretaria 

Municipal de Saúde, que registra apenas o número de comprimidos dispensados em 

cada serviço. Através destes dados calculamos o consumo per capita de Diazepan®, nos 

períodos estudados, no município de São José dos Campos e em suas regiões sanitárias 

Centro/Norte, Leste e Sul conforme organização da época. Calculamos também o 

consumo per capita da população de São Francisco Xavier, considerando que o 

crescimento desta população foi o mesmo que do município como um todo. 

Os resultados obtidos nestes levantamentos foram estudados e analisados com as 

referências da literatura encontrada. O I Levantamento Domiciliar sobre o uso de 

Drogas Psicotrópicas no Brasil, coordenado pelo Centro Brasileiro de Informações 

sobre Drogas Psicotrópicas –  CEBRID, forneceu os dados que usamos como parâmetros 

para as discussões.  

O referido Levantamento indica que no Brasil a prevalência do consumo das 

substâncias benzodiazepínicas na vida da população é de 3,3%, sendo de 2,2% na 

população masculina e de 4,3% na população feminina. A literatura consultada 

confirma o consumo de benzodiazepínicos muito maior entre as mulheres do que entre 

os homens no Brasil, apontando explicações voltadas para a freqüência também maior 

das mulheres nos serviços de saúde, já que se responsabilizam pelos cuidados da família 

como um todo. Essa situação expõe  mais este grupo às respostas medicamentosas 



 61 

oferecidas pelos serviços de saúde e fortemente corroboradas pela mídia, na perspectiva 

de obtenção de cura e felicidade. 

A condição feminina conforme estabelecido em nossa sociedade, favorece 

situações de opressão e sobrecarga em suas funções domésticas, no papel de cuidadora 

da casa e dos familiares. O trabalho profissional que as mulheres assumiram, dividindo 

ou assumindo a economia doméstica, causou mais um acúmulo de funções, o que 

conforme aponta a literatura, pode ter provocado vários processos de adoecimento, 

levando-as a buscar ajuda médica e conseqüentemente consumindo mais medicações. 

Nessa situação estão incluídas as queixa físicas ou emocionais, que muitas vezes 

recebem como resposta um diagnóstico de “problema dos nervos” e uma medicação 

psicotrópica. 

Os benzodiazeínicos são apontados como a “droga da alienação”, já que podem 

ser usados para amortizar queixas que estão relacionadas a questões econômicas, sociais 

ou emocionais. Desta forma, encobrindo as causas reais dos problemas, obscurece a 

compreensão e a autonomia dos pacientes, gerando dependência aos serviços de saúde 

que passam a ser visto como a possibilidade de solução de todos os problemas.  

Ao analisarmos os resultados obtidos no estudo realizado no Distrito de São 

Francisco Xavier, pudemos observar que : 

 

1.  o número total de usuários de Diazepan® no Distrito é maior do que o esperado 

para a  região Sudeste nos anos de 1996 e 1998, ficando abaixo em 2002; 

 

2. o número total de usuários de Diazepan® no Distrito é menor do que o esperado 

para o Brasil em todos os períodos estudados; 

 

3. a prevalência de usuários do sexo masculino é sempre maior do que o apontado 

pela  literatura para a região SE ou para o Brasil, nos três períodos estudados; 

 

4. a prevalência entre as mulheres, se comparado ao esperado para a região SE 

oscilou entre valores superiores em 1996 e 1998 e inferior em 2002; 

 

5. a prevalência entre as mulheres, se comparado ao esperado para o Brasil, esteve  

inferior nos três períodos estudados; 
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6.  o consumo per capita de comprimidos de Diazepan® no Distrito foi superior ao 

observado em todas as regiões do município no ano de 1998, reduzindo em 2000 e 

2002 para índices inferiores a algumas regiões e ao observado no município; 

 

7. os índices de consumo per capita nas regiões e no município vêm mostrando uma 

evolução crescente; 

 

8. a região SU é a que apresenta os maiores índices observados no município 

(superado apenas por São Francisco Xavier em 1998). 

 

O maior índice de consumidores do sexo masculino no Distrito poderia estar 

relacionado às condições sócio-econômicas peculiares em que se encontra a região, mas 

parece-nos que esta realidade atingiria a comunidade como um todo, e não apenas os 

homens. 

Uma possibilidade de um maior uso de benzodiazepínicos pelos homens pode 

estar relacionado ao tratamento de abstinência alcoólica, fato relevante segundo nossa 

experiência no serviço local e mais evidente na população masculina. Tanto os aspectos 

relacionados às condições sócio-econômicas quanto os relacionados a problemática da 

dependência do álcool exigem pesquisas mais aprofundadas, visto que são questões que 

podem inclusive estar correlacionadas. Consideramos que as mudanças que vem sendo 

incorporadas na comunidade podem estar provocando situações geradoras de conflitos e 

desgastes pessoais e/ou  grupais, e estudos que avaliassem o impacto causado pela  

chegada do turismo na região poderiam colaborar  para o planejamento de ações 

comunitárias que buscassem minimizar esta problemática e melhorar a qualidade de 

vida da população. 

O número menor de mulheres consumidoras da medicação em questão pode estar 

relacionado ao tipo de ação de saúde que vem sendo desenvolvida na UMS de São 

Francisco Xavier há 13 anos, e embora oferecida à população em geral, obteve maior 

aderência entre a população feminina. Este fato pode estar relacionado a uma maior 

busca das mulheres pelos serviços de saúde, conforme aponta a literatura, ou mesmo a 

uma aparente disponibilidade deste grupo para a reflexão ou ao auto-conhecimento. Este 

aspecto da maior participação feminina nas ações de saúde também merece estudos 

mais aprofundados, a fim de que possa ser melhor compreendido e permitir a 



 63 

proposição de  formas de intervenções que  possam atingir de fato a população que dela 

necessita, não se restringindo aos esteriótipos de gênero entre outros. 

O trabalho desenvolvido estes anos na Unidade de saúde local buscou oferecer 

para a comunidade abordagens que valorizassem a autonomia de seus usuários, através 

de intervenções que trouxessem reflexões sobre o processo saúde-doença, em seus 

aspectos individuais e coletivos. Ações que favorecessem a criação de vínculos com a 

equipe, mas também entre os usuários, familiares e comunidade, criando a rede de 

reconhecimento e apoio social. Colocar a doença “entre parênteses”, e desencadear 

processos que permitam a realização de projetos de vida. 

Esta possibilidade surgiu através da equipe de saúde local, que pela formação 

dos profissionais favorecia uma percepção e escuta diferenciada das demandas dos 

pacientes. Também através dos recursos individuais foram iniciados grupos de 

relaxamento, com base nos princípios do Tai Chi Chuan, e grupos de atividades. Nestes 

espaços foram realizadas atividades corporais, artesanais, culturais e sociais que 

permitiram às participantes uma percepção ampliada de seus processos de adoecimento 

e cura, valorizando inclusive recursos de curas tradicionais. A participação de pessoas, 

independente de seus diagnósticos, mas agregadas pela busca de uma melhor qualidade 

de vida pessoal e coletiva, permitiu a percepção pelos grupos de que a resolução de 

problemas de saúde exige intervenções individuais, mas também sociais e políticas. 

No correr desses anos os grupos foram ampliados, atingindo atualmente 

mulheres de três bairros rurais e do centro do Distrito. Através dessas atividades 

surgiram representantes para o Conselho Gestor da Unidade de Saúde e participantes 

para discussões de gênero, para a formação de feiras de artesanato local ou para as 

questões ecológicas da região.A maioria feminina trouxe eixos específicos de discussão, 

mas sempre buscando a contextualização na realidade local. 

Pela abrangência deste trabalho da Unidade de saúde parece-nos sugestivo que 

ele pudesse oferecer melhor condições de saúde para a população feminina, e 

conseqüentemente reduzir o consumo de psicotrópicos por este grupo. Surge aqui a 

necessidade de estudos futuros que pudessem confirmar esta hipótese, buscando avaliar 

com mais nitidez a influência desta proposta de intervenção na saúde da comunidade 

local. São também necessários estudos que quantifiquem e caracterizem a população 

consumidora de Diazepan® em outras Unidades de saúde do município, buscando 
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aprofundar aspectos como distribuição dos consumidores por gênero e faixa etária. 

Desta forma poderia ser estabelecida a quantidade de consumidores de Diazepan  bem 

como o perfil desta população nas regiões e no município, o que permitiria a 

comparação com os índices apontados pela literatura e entre os diversos serviços e 

regiões. Tal estudo poderia provocar discussões acerca do número de usuários da 

medicação, que se significativamente elevado poderia levar a uma avaliação sobre a 

adequação ou não de sua indicação, e sua utilização como instrumento terapêutico. 

Analisando as  faixas etárias e  a distribuição da população consumidora por sexo, idade 

e local de moradia poderiam ser estabelecidas correlações com a qualidade de vida 

observada nas regiões, utilizando índices de incidência de violência ou de pobreza. 

Seriam abordados desta forma aspectos do consumo da medicação correlacionados à 

miséria e a exclusão social conforme apontado pela literatura.  

A caracterização dos consumidores pode  também incluir a freqüência do 

consumo, acompanhando o sugerido por Carlini (2002),  que apura se a medicação foi 

consumida uma vez no ano, ou no mês. Estes dados permitiriam detectar aspectos da 

dependência à droga e comparações com o referido levantamento. 

O consumo de comprimidos de Diazepam® per capita também poderia ser 

estudado de forma mais profunda e ampliada, buscando quantificar este consumo em 

outras Unidades de saúde do município. Este dado complementa o estudo sugerido 

anteriormente sobre o número de consumidores, ampliando a análise deste perfil e 

caracterizando ainda mais quanto à região de moradia do referido grupo. Irá também 

avaliar o volume de medicação consumido individualmente, discutindo também 

aspectos relativos a dependência ao medicamento.  

O aprofundamento de aspectos do consumo de benzodiazepínicos pela população 

do município, bem como a análise aprofundada das atividades realizadas pela UMS de 

São Francisco Xavier e aqui descritas, poderiam orientar ações na rede básica de saúde, 

que favorecessem um processo de auto-conhecimento e reflexão por parte da equipe e 

usuários. Esta perspectiva busca aumentar a capacidade de autonomia e participação das 

pessoas em seus processos de adoecimento e cura, reduzindo sua dependência a 

respostas tecnicistas e medicalizantes hoje muito freqüentes na atenção à saúde. 

A utilização de medicações como forma de alienação à realidade onde está 

inserida a demanda, ou mesmo como forma de resposta imediatista às queixas dos 
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usuários, é abordada neste estudo através da caracterização do consumo de Diazepan®. 

Sugerimos entretanto que sejam realizadas pesquisas voltadas ao consumo da droga 

fluoxetina, pois, conforme observamos em nossa prática, esta medicação poderá estar 

também sendo indicada em circunstâncias semelhantes aos benzodiazepínicos. É uma 

droga mais moderna e eficiente, recente nas farmácias da rede, mas que repete o 

paradigma do uso de medicações para resolução de sofrimentos psicológicos 

relacionados à qualidade de vida dos usuários.   

Surge aqui a questão da simbologia dos medicamentos, e seus significados no 

conhecimento biomédico e no imaginário da população. Parece-nos relevante o 

aprofundamento destes aspectos em comunidades como São Francisco Xavier, onde até 

bem pouco tempo a saúde não era de responsabilidade única do serviço de saúde, já que 

estes eram escassos e as soluções poderiam estar na comunidade, através do 

conhecimento tradicional ou de cuidados solidários. Estudar esta mudança talvez 

apontasse alternativas terapêuticas para o serviço de saúde local, de forma a ampliar as 

possibilidades dos técnicos mas principalmente fortalecesse a autonomia dos usuários.   

Como sabedores da importância da assistência oferecida pelo SUS em nossa 

realidade, acreditamos que estudos voltados para a saúde pública e coletiva realizada no 

município de São José dos Campos são urgentes e de grande valia para a orientação de 

ações e políticas públicas, de modo a atingir a  melhoria nos atendimentos oferecidos e 

o uso adequado dos recursos públicos. 
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ANEXO 1 - Município de São José dos Campos, Base populacional – Ano de 2000 – Por 

gênero e faixa etária (PMSJC – SMS – Departamento de Regulação em Saúde) 
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ANEXO 2 – Perfil Municipal de São José dos Campos – Dados da Fundação SEADE 
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ANEXO 3 – Mortalidade infantil e natalidade em São José dos Campos, SP – Série 

Histórica, 1990 – 2002 (PMSJC, SMS, Departamento de Políticas de Saúde) 
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ANEXO 4 – Nati-mortalidade infantil em São José dos Campos, 1990 – 2002 (PMSJC – 

SMS – Departamento de políticas de Saúde) 
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ANEXO 5 -  Mortalidade infantil por faixa etária – São José dos Campos, 1990 – 2000 

(PMSJC, SMS, Departamento de Políticas de Saúde). 

 

 


