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RESUMO 

 

Os Benzodiazepínicos (BZD) foram criados na década de 50 com a síntese do 

Clorodiazepóxido em 1955. As primeiras indicações desses fármacos foram como 

ansiolíticos, mas eles também possuem efeitos terapêuticos como hipnóticos e relaxantes 

musculares. Logo suas aplicações foram ampliadas para distúrbios de sono, crises 

convulsivas, espasmos musculares involuntários e quadros de dependência alcoólica. O Brasil 

é um dos principais consumidores no mundo desses fármacos e seu uso abusivo e de forma 

incorreta constitui um problema de saúde pública no país, sendo o consumo mais prevalente 

na população feminina. Apesar de serem consideradas drogas seguras e com altas doses 

toleradas, os efeitos colaterais dessas medicações envolvem sonolência excessiva, alterações 

de memória e da coordenação motora, tonturas, zumbidos e aumento do risco de quedas e 

fraturas. O presente trabalho trata-se de uma proposta de intervenção sobre o uso abusivo e 

irracional de benzodiazepínicos pela população acompanhada pela Atenção Primária em 

Saúde, está adstrita pela Unidade Básica de Saúde da Família Francisco das Chagas Correia 

(Formosa). Este trabalho busca melhorar a qualidade da assistência prestada à população 

assistida pela Unidade Básica de Saúde e reduzir o uso abusivo de benzodiazepínicos. 

Palavras-Chave: Atenção Primária à Saúde, Receptores Benzodiazepínicos, Psicotrópicos. 

 

ABSTRACT 

 

Benzodiazepines (BZD) were created in the 50s with the synthesis of Chlorodiazepoxide in 

1955. The first indications for these drugs were like anxiolytics, but they also have therapeutic 
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effects such as hypnotics and muscle relaxants. Soon its applications were extended to sleep 

disorders, seizures, involuntary muscle spasms and alcohol dependence. Brazil is one of the 

main consumers in the world of these drugs and their abuse and misuse constitutes a public 

health problem in the country, being the most prevalent consumption in the female 

population. Despite being considered safe drugs and with high tolerated doses, the side effects 

of these medications involve excessive sleepiness, changes in memory and motor 

coordination, dizziness, tinnitus and an increased risk of falls and fractures. The present work 

is a proposal for intervention on the abusive and irrational use of benzodiazepines by the 

population accompanied by Primary Health Care, which is registered by the Basic Health Unit 

of the Francisco das Chagas Correira Family (Formosa). This work seeks to improve the 

quality of care provided to the population assisted by the Basic Health Unit and to reduce the 

abusive use of benzodiazepines. 

Keywords: Primary Health Care, Benzodiazepine Receptors, Psychotropic 

 

1. INTRODUÇÃO 

Barras é um município brasileiro localizado na região norte do estado do Piauí que 

está a 120 km de distância de Teresina, capital do estado. Segundo o IBGE, sua população 

estimada é de 44850 pessoas, com uma densidade demográfica de aproximadamente 26 

hab/km², com IDH em 2010 de 0, 595 (IBGE, 2019).  O município ocupa, economicamente, a 

terceira posição na sua microrregião (Baixo Parnaíba).  Ao se considerar os aspectos 

territoriais e ambientais, a cidade apresenta apenas 23,6% de esgotamento sanitário adequado 

e apenas 0,8% das vias públicas urbanizadas. 

Quanto aos indicadores de saúde, Barras apresentou taxa de mortalidade no ano de 

2017 de 12,20 casos para cada 1000 habitantes nascidos vivos e 2,9 internações por diarréia 

para cada 1000 habitantes, segundo dados do IBGE referentes a 2017 e 2018. Em relação aos 

recursos de saúde no município, a população dispõe de um hospital (Hospital Regional 

Leônidas Melo), cuja administração é publica, sob gestão estadual (DATASUS, 2019). 

A cidade também conta com uma Central de Regulação de Serviços de Saúde, 

Central de Regulação de Urgências Médicas, Academia de saúde, um Centro de Controle de 

Zoonoses, Centro de Reabilitação Municipal, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I). Além 

disso, o município conta com um Laboratório Municipal de Analises Clínicas e 19 Unidades 

Básica de Saúde (DATASUS, 2019). 



3 
 

A Atenção Primária em Saúde (APS) caracteriza-se por um conjunto de ações em 

saúde, de caráter individual e coletivo impactando sobre toda a população e englobando 

serviços de proteção a saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e 

manutenção da saúde. Essas ações envolvem participação de gestores sejam federais, 

estaduais e municipais, além de profissionais de saúde e da população, sempre objetivando 

uma atenção integral que promova melhorias na condição de saúde, na autonomia das pessoas 

e nos determinantes de saúde (SOUZA et al., 2018). 

A Atenção Básica promove uma alta descentralização do sistema de saúde, atuando 

de forma próxima as pessoas e com a função de ser o contato preferencial, a porta de entrada e 

o centro de comunicação das RAS. A partir da década de 90 com o Programa de Saúde da 

Família, o sistema de saúde passou a atingir parcelas maiores da população e as Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), instaladas perto de onde as pessoas moram, passaram o acesso 

inicial ao SUS. Isso reforça a importância da participação popular na gestão da AB e do SUS 

(SOUZA et al., 2018). 

A UBS Formosa, local onde atuo, tem 100% de sua população residente na zona 

rural do município de Barras, cerca de três mil pessoas. A população é bem heterogênea e 

temos grupos que necessitam de cuidados e abordagens diferenciadas. Entre os grupos que 

compõem a população da UBS podemos citar Hipertensos, Diabéticos, População Ribeirinha, 

Saúde do Idoso, da Mulher, Gestantes (Pré-natal) e etc. 

Durante os primeiros meses de atuação, procurou-se conhecer os problemas mais 

importantes e entender a situação de saúde da população. Um dos problemas que chamou a 

atenção foi o consumo elevado de benzodiazepínicos. Através de entrevista com os pacientes 

atendidos em consulta médica e de enfermagem, foi observado que entre 150 pacientes 

atendidos cerca de 40% buscavam obter receita para compra de medicação benzodiazepínica, 

seja para si ou para algum familiar, alegando que o medicamento foi prescrito para “ajudar a 

dormir” ou “para os nervos”. 

Embora os benzodiazepíncos tenham surgido como medicações ansiolíticas, a sua 

prescrição foi ampliada para outras situações como disturbios do sono. Devido a isso, os 

benzodiazepínicos tornaram-se as medicações mais usadas no mundo (TELLES FILHO, et 

al., 2011). No Brasil, segundo a ANVISA, os BZD’s foram as medicações mais consumidas 

entre os anos de 2001 e 2010. 

O uso crônico desses fármacos pode gerar abuso ou dependência química. O abuso 

associa-se a estilo de vida autodestrutivo, deterioração social e altas taxas de reutilização da 

droga mesmo após a descotinuação. A depedência cosntitui a adaptação do organismo à 
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droga, capaz de gerar síndrome de abstinência após a suspensão. Idosos, gestantes, pacientes 

com patologias psquiatricas, usários de alcool e outras drogas são mais vulneráveis a 

depedência (LOPES, et al., 2013). 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 Os Benzodiazepínicos (BZD) foram criados na década de 50 com a síntese do 

Clorodiazepóxido em 1955 e lançamento posterior em 1960. Essas medicações recebem essa 

nomenclatura devido a sua estrutura química que é composta pela fusão de anel de benzeno e 

um anel de diazepina. A partir do lançamento do Diazepam em 1963, os BZD ganharam 

popularidade e tornaram-se as medicações mais prescritas no mundo nas décadas de 60 e 70, 

principalmente pela segurança oferecida e a possibilidade de substituição dos barbitúricos 

(LOPES, 2013). 

As primeiras indicações desses fármacos foram como ansiolíticos, mas eles também 

possuem efeitos terapêuticos como hipnóticos e como relaxantes musculares. Logo suas 

aplicações foram ampliadas para distúrbios de sono, crises convulsivas, espasmos musculares 

involuntários e quadros de dependência alcoólica. O sucesso dessas medicações foi atribuído 

a sua capacidade de atuação sobre o Sistema Nervoso Central (SNC) tanto sobre funções 

cognitivas quantos aspectos psicomotores (TELLES FILHO et al., 2011). 

Apesar de serem considerados ansiolíticos, os BZD’s deixaram de ser os 

medicamentos de primeira linha para os transtornos de ansiedade, principalmente com o 

advento dos antidepressivos. Atualmente são os benzodiazepínicos são “protagonistas” no 

tratamento da insônia, quase sempre empregados de forma errônea, uma vez que não são a 

primeira linha terapêutica para distúrbios do sono (FIORELLI; ASSINI, 2017; BUTH et al., 

2019). 

O mecanismo de ação dos BZD’s se da pela sua atuação sobre o sistema gabaérgico, 

aumento a transmissão de GABA (ácido gama-aminobutírico). O GABA é o principal 

neurotransmissor inibitório do SNC, e sua ação se deve a hiperpolarização da membrana 

neuronal e redução da sua excitabilidade.  Outra característica desses fármacos é a 

lipossolubilidade, que garante aos BZD’s capacidade de deposito em tecido adiposo e alta 

penetração pela barreira hemato-encefálica. Isso dá aos benzodiazepínicos uma ação sobre o 

SNC semelhante a drogas ilícitas como heroína ou cocaína e justifica seu abuso e risco de 

dependência (MOREIRA; BORJA, 2017). 
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O Brasil é um dos principais consumidores no mundo desses fármacos e seu uso 

abusivo e de forma incorreta constitui um problema de saúde problema de saúde pública no 

país, sendo o consumo mais prevalente na população feminina. Estudos correlacionam o 

maior uso de benzodiazepínico ao sexo feminino, mais também correlacionam o aumento a 

idade avançada (NORDON; VON; HÜBNER, 2009; TAKANO et al., 2019). Silva et al 2018, 

analisaram o uso de benzodiazepínico por mulheres em uma UBS no Brasil e o estudo 

mostrou que o houve maiores taxas de uso em mulheres com baixa escolaridade, também 

pode-se observar que cerca de 50% das mulheres estudadas utilizavam mais de uma 

medicação psicotrópica (SILVA; ALMEIDA; SOUZA, 2019). 

Apesar de serem consideradas drogas seguras e com altas doses toleradas, os efeitos 

colaterais dessas medicações envolvem sonolência excessiva, principalmente se associado a 

outras substâncias depressoras do SNC, alterações de memória e da coordenação motora, 

tonturas, zumbidos e aumento do risco de quedas e fraturas (LONGO; MEDICAL; 

WISCONSINM, 2020; OLFSON; KING; SCHOENBAUM, 2015). Além disso, pode ocorrer 

reação emocional paradoxal, acarretando em sinais e sintomas opostos aos terapêuticos, por 

vezes manifestando-se por desinibição (NASTASY H, 2013). 

O uso dessas medicações também deve ser evitado durante a gestação. Os 

benzodiazepínicos têm alta capacidade de penetração pela placenta e atuação sobre o SNC dos 

fetos. Apesar de controverso, estudos mostram que o uso de BZD’s por mulheres durante 

gravidez está associado a transtornos psicológicos como transtorno desafiador opositivo além 

de maior incidência de agressividade e internalização de problemas de comportamento nos 

primeiros 06 anos de vida (SUNDBAKK et al., 2019).  Segundo Andrade 2019, o uso de 

Clozabam para controle de epilepsia durante a gestação tem sido associado a malformações 

congênitas e parto prematuro. Contudo, poucos estudos avaliaram a exposição e não há base 

suficiente para existir uma recomendação formal. 

É importante salientar que o risco de efeitos colaterais e dependência é aumentado 

com utilização de altas doses de medicação e o uso crônico, geralmente superior a 08-12 

semanas. Desse modo o uso de baixas doses por cerca de quatro semanas pode evitar tais 

efeitos. Além disso, alguns pacientes necessitam de tratamento prolongado e caso as doses 

sejam baixas, esses não devem ser considerados dependentes (BALMORI et al., 2018; 

NASTASY H, 2013). 

Ainda sobre os efeitos colaterais, é importante destacar que a sonolência frequente e o 

uso para indução de sono geram problemas aos usuários, pois os fármacos agem sono o sono 

REM diminuindo sua duração, logo ainda que o indivíduo durma uma quantidade adequada 
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de horas, a qualidade do sono é comprometida e o sono não é reparador, assim, o paciente 

acordará cansado (LOPES, 2013). 

A prescrição de medicações psicotrópicas é regulamentada pela Anvisa. Segundo a 

portaria 344 de 12 de maio de 19988, os benzodiazepínicos são dispensados obrigatoriamente 

com a apresentação de receituários cor azul pertencentes à lista B. Telles filho et al. 2011, 

expõe que fatores como prescrição irrestrita por clínicos gerais e a presença de 

benzodiazepínicos em programas governamentais contribuem para perpetuar o uso abusivo. 

Outros motivos apontados por profissionais são a falta de tempo para orientar outras medidas 

aos pacientes, o julgamento que os benefícios da medicação superam os riscos. No entanto em 

muitos casos não há uma causa justificável. (NORDON; VON; HÜBNER, 2009) (VILAÇA et 

al., 2019). 

A descontinuação ou retirada dos BZD’s devem ocorrer de forma gradual visando 

sempre manter a menor dose possível. Apesar de inicialmente existir possibilidade de 

desconforto ou sintomas de abstinência como tremores, sudorese, palpitação, insônia, entre 

outros, pacientes reduzem ou suspendem o consumo de benzodiazepínicos por 05 semanas 

apresentam melhora da qualidade de vida. Uma alternativa a ser utilizada em casos onde não é 

possível a redução completa da dose é a substituição de droga, priorizando sempre agentes de 

meia-vida longa como diazepam ou clonazepam, pois seus metabólitos facilitam a redução 

gradual da dose devido a redução menos intensa nos níveis séricos (NASTASY; RIBEIRO; 

MARQUES, 2008). 

Além disso, medidas não farmacológicas devem ser adotadas e oferecidas aos 

pacientes como psicoterapia ou medicações fitoterápicas, sempre reforçando a importância de 

manter-se sem medicação benzodiazepínica e de como lidar com quadros de abstinência. 

Essas medidas são fundamentais e devem fazer parte dos processos de trabalho na Atenção 

Primária em Saúde (NASTASY; RIBEIRO; MARQUES, 2008; OLDENHOF et al., 2019) 

 

3. METODOLOGIA 

O presente trabalho trata-se de uma proposta de intervenção sobre o uso abusivo e 

irracional de medicações benzodiazepínica pela população acompanhada pela Atenção 

Primária em Saúde, sendo o o público alvo deste estudo a população adscrita pela Unidade 

Básica de Saude da Familia Francisco das Chagas Correira (Formosa). 

Durante o primeiro ano de atuação em conjunto à equipe de saúde, através da vivência 

de atendimentos e ações realizadas foram elencados problemas como o uso inadvertido de 
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psicotrópicos, em especial benzodiazepínicos, e a incapacidade da população em suspender ou 

encerrar o tratamento proposto. 

Para a realização dessa proposta de intervenção foram utilizados trabalhos científicos 

disponíveis em bases digitais, como por exemplo Scielo (Scientific Eletronic Library Online), 

PUBMED, BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), dentre outros.  

Baseado na observação do propoblema e das possibilidades de intervir sobre a 

situação, considerando as caracteristicas da população e o processo de trabalho da equipe de 

saúde, foi elaborado um Plano Operativo demonstrado a seguir. 

Os descritores utilizados na realização desse estudo foram: Atenção Primária à Saúde, 

Receptores Benzodiazepínicos, Psicotrópicos. 

 

4 PLANO OPERATIVO 

 

4.1 OBJETO DA INTERVENÇÃO: Redução do uso indevido de benzodiazepínicos. 

 

4.2 OBJETIVOS: 

 

Geral: Elaborar plano de intervenção para reduzir o uso abusivo e irracional de medicações 

benzodiazepínicas pela população adscrita à Unidade Básica de Saúde Francisco das Chagas 

Correia (Formosa), na zona rural de Barras/Piauí. 

 

Específicos: - Identicar as causas associadas ao uso crônico de benzodiazepínicos. 

- Apontar as principais substâncias benzodiazepínicas utilizadas pela população 

adscrita. 

- Aplicar ações adjuvantes, não farmacológicas para combater o uso crônico dessas 

medicações. 

 

 

 

 

4.3 Planilha de Intervenção 
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SITUAÇÃO 

PROBLEMA/ 

INTERVEÇÃO 

OBJETIVOS METAS/ 

PRAZOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁVEIS 

 

Falta de 

informação 

sobre o uso de 

benzodiazepínic

os. 

 

 

 

Explicação do 

Problema e suas 

consquências. 

 

Orientar as 

pessoas sobre a 

existência do 

risco de 

dependência e 

ineficiência 

terapeutica 

mediante o uso 

inadequado 

das 

medicações. 

 

6 meses – 

a iniciar 

em 

novembro 

de 2020. 

 

Formação de 

Grupos de debate 

com usários 

crônicos de 

benzodiazepínico

s, população em 

geral e equipe 

multidisciplinar. 

 

Propor reflexão 

sobre motivos de 

indicações dos 

farmacos e seu 

impacto 

terapeutico. 

 

Informar sobre 

ações adjuvantes 

como mudanças 

em habitos de 

vidas e higiene do 

sono. 

 

 

Médico 

Enfermeiro 

Demais Profisssionais 

de APS 

População  

Falha no 

Atendimento 

 

Modificação no 

Modelo de 

Assitencia e 

Cuidado 

Modificar a 

perpectiva do 

acompanhame

nto clínico. 

Fornecer 

atenção e 

cuidado de 

forma 

longitudinal. 

6 meses – 

a iniciar 

novembro 

de 2020. 

Realizar consulta 

integral, 

avaliando outras 

condições e 

patologias. 

 

Discutir pontos 

falhos na 

abordagem 

profissional  

 

Reavaliação de 

terapeutica 

agendada. 

Médico 

Enfermeiro 

Psicólogo 

Prescrição 

Indiscriminada 

 

Prescrição 

Conscientizar 

a população e 

os 

profissionais 

quanto ao uso 

6meses – a 

iniciar em 

dezembro 

de 2020. 

Proibição de 

“renovação de 

receitas”. 

 

Datar as receitas, 

Médico 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Este trabalho busca melhorar a qualidade da assistência prestada à população adscrita 

a Unidade Basica de Saúde Francisco das Chagas Correia (Formosa), na zona rual de Barras- 

Piauí e envolve ações de carater multidisciplinar e participação da comunidade, de forma que 

se compreendam as situações de saúde que geram o ciclo de abuso de benzodiazepínicos.    
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e indicar a 

quantidade e 

tempoo de uso da 

substância. 

Falha no 

Suporte 

Especializado 

 

Estruturação do 

Serviço de 

Saúde 

Melhorar a 

integração 

entre a APS e a 

atenção 

Especializada. 

 

6 meses – 

a iniciar 

em 

dezembro 

de 2020. 

Reunir 

profissionais do 

serviço 

especializado e da 

APS . 

 

Estimular o 

processo de 

referencia e 

contra referencia. 

Médico 

Enfermeiro 

Gestores 

Psquiatras 

Geriatrias 

Demais Profissionais 

da APS 

Uso Crônico 

 

Redução 

Gradual da 

Posologia 

 

Reduzir a 

posologias dos 

usuários 

crônicos, ou 

suspender 

quando 

possível. 

6 meses – 

a iniciar 
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de 2021. 

Promover 

consultas 

agendadas com 
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Debater sintomas 

de abstinencia e 

técnicas não 
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Médico 

Enfermeiro 

Psicólogo 
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