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RESUMO 
 
Os benzodiazepínicos (BZD) são drogas que agem diretamente no sistema nervoso central, utilizados 
principalmente no tratamento da ansiedade e nos distúrbios do sono. No entanto, quando utilizado de 
foram incriminada pode gerar dependência. Objetivou-se aplicar um plano de ação para o controle do 
uso indiscriminado de benzodiazepínicos na Unidade Básica de Saúde (UBS) Oiti do município de 
Pimenteiras-PI. Trata-se de um projeto de intervenção que será desenvolvido na unidade Mônica 
Reis Datas. Serão alvo da intervenção 80 pacientes cadastrados que fazem uso de BZD e 
comparecem mensalmente na UBS para renovar a receita. Espera-se com essa intervenção alcançar 
as seguintes metas: realizar uma capacitação para 100% da equipe; 100% dos pacientes que foram a 
UBS para renovação da receita de BZP terão consulta médica agenda; estimular 80% desses 
pacientes a participar das ações educativas; otimizar 100% dos conhecimentos a respeito à linha de 
cuidado de saúde mental e o uso indiscriminado de BZP para a equipe multiprofissional e motivar 
100% dos profissionais a participar das ações programadas. Portanto, pacientes bem instruídos por 
profissionais qualificados podem apresentar uma evolução na qualidade de vida e melhora de 
quadros agudos que necessitem de tais medicações, eliminando a possibilidade de uso crônico das 
drogas. 
 
Descritores: Benzodiazepínicos. Atenção Primária a Saúde. Tratamento Medicamentoso. 
 

ABSTRACT 
 
Benzodiazepines (BZD) are drugs that act directly on the central nervous system, used mainly to treat 
anxiety and sleep disorders. However, when used of have been incriminated it can generate addiction. 
The objective was to apply an action plan to control the indiscriminate use of benzodiazepines in the 
Basic Health Unit (UBS) Oiti in the municipality of Pimenteiras-PI. This is an intervention project that 
will be developed at the Mônica Reis Datas unit. 80 registered patients who use BZD and attend the 
UBS monthly to renew the prescription will be targeted for intervention. This intervention is expected to 
achieve the following goals: conduct training for 100% of the team; 100% of patients who went to the 
UBS to renew their BZP prescription will have a medical appointment; encourage 80% of these 
patients to participate in educational activities; optimize 100% of the knowledge regarding the mental 
health care line and the indiscriminate use of BZP for the multiprofessional team and motivate 100% 
of the professionals to participate in the programmed actions. Therefore, patients well instructed by 
qualified professionals can present an evolution in the quality of life and improvement of acute 
conditions that require such medications, eliminating the possibility of chronic use of drugs. 
 
Descriptors: Benzodiazepines. Primary Health Care. Drug Treatment. 
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INTRODUÇÃO 

 

No município de Pimenteiras-Piauí, possui uma população constituída por 12.115 habitantes, 

com uma área territorial de 4.563.103/km². Sua rede de saúde conta com uma Unidade Mista Mônica 

Reis Datas, um centro de Atenção Psicossocial (CAPS-I), um Núcleo de Apoio a Saúde da Família 

(NASF), um Centro de Referência Assistência Social (CRAS) e um Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS). 

Dentre as doenças crônicas mais comuns do município destacam-se o diabetes Mellitus (DM) 

e a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). Até o momento não há casos registrados em 2019 de 

casos de tuberculose, leishmaniose visceral, dengue, sífilis congênita e em gestantes. No entanto, já 

foi registrado um caso de hanseníase. Nesse mesmo ano ocorreram 57 óbitos no município, sendo 

que 67% foram em decorrência de acidentes do trânsito e 23% devido a complicações de doenças 

crônicas como do diabetes. 

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 7.09 para 1.000 nascidos vivos. As 

internações devido a diarreias são de 4.7 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os 

municípios do estado, fica nas posições 153 de 224 e 72 de 224, respectivamente. Apresenta 5.5% 

de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 95.3% de domicílios urbanos em vias públicas 

com arborização e 0% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença 

de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do 

estado, fica na posição 136 de 224, 22 de 224 e 84 de 224, respectivamente.  

A intervenção será realizada na Unidade Básica de Saúde (UBS) Oiti, que possui uma equipe 

de saúde da família, constituída por: uma médica; uma enfermeira; uma dentista; uma técnica de 

enfermagem; um recepcionista; uma auxiliar de serviços gerais; uma auxiliar de saúde bucal; um 

motorista, um agente de portaria e cinco Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Sua estrutura física 

segui as recomendações do Ministério da Saúde (MS) e possui três consultórios (um médico, um de 

enfermagem e um de odontologia), uma sala de procedimentos, um almoxarifado, uma sala de 

vacina, uma recepção, uma cozinha, uma sala de reuniões, uma farmácia, e três banheiros.  

A equipe da UBS em que será realizada a intervenção é responsável por 480 famílias e 1.562 

pacientes, fica localizada em zona rural do município de Pimenteiras-Piauí, em que grande parte da 

população assistida possui condições socioeconômicas desfavorável e com baixa escolaridade. A 

maioria reside em casas de tijolos, com saneamento básica, água encanada e energia elétrica. No 

entanto, ainda possui pessoas em casa de barro, sem nenhuma estrutura física, sem água encanada 

ou energia elétrica. 

Um dos problemas que mais chamou a atenção para o desenvolvimento dessa intervenção foi 

a quantidade elevada de pacientes que fazem uso de forma indiscriminada de benzodiazepínicos, 

pois ainda nos primeiros três meses de trabalho na referida UBS renovei 224 receitas azuis para 

esses pacientes, sendo era rotina da equipe apenas renovar a receita azul e só realizar consulta 

quando o paciente solicitasse. Desta maneira, foi possível identificar que o problema do uso 

indiscriminado e sem avaliação médica rotineira poderia gerar sérias consequências para esses 

pacientes. 
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No Brasil, a maior parte das prescrições de benzodiazepínicos é emitida em serviços de 

atenção primária, em que os médicos relatam ter pouco tempo para consultas e para o 

desenvolvimento de estratégias terapêuticas alternativas no tratamento da insônia e ansiedade, que 

são os principais motivos do consumo (AZEVEDO; ARAÚJO; FERREIRA, 2016). Entre outros 

possíveis fatores, o uso fora das recomendações pelas autoridades sanitárias é impulsionado por 

problemas na qualidade da assistência à saúde e, assim como a assistência impacta o uso, este 

eleva os custos do cuidado e gera novas demandas (MAITI; ALLOZA, 2014). 

Os benzodiazepínicos (BZD) são drogas que agem diretamente no sistema nervoso central e 

possuem indicações para o tratamento da ansiedade associada a condições cardiovasculares ou 

gastrintestinais, distúrbios do sono, convulsões, espasmos musculares involuntários, dependência de 

álcool e outras substâncias. Esses fármacos alteram os aspectos cognitivos e psicomotores no 

organismo, tendo como principais efeitos terapêuticos a sedação, hipnose e relaxamento muscular 

(FEGADOLLI; VARELA; CARLINI, 2019). 

É importante mencionar também que os benzodiazepínicos são drogas consideradas seguras 

e isso contribui para que sua prescrição e utilização ocorram de forma abusiva, mesmo sendo um 

medicamento controlado e dispensado somente com apresentação de receita. No entanto, é 

conhecido que eles promovem altas taxas de tolerância e dependência, o que leva, respectivamente, 

ao aumento da dose necessária para o mesmo efeito terapêutico e, quando seu uso é interrompido 

abruptamente, provocam o surgimento de sinais e sintomas contrários aos efeitos terapêuticos 

esperados da droga (CORREIA; GONDIN, 2014). 

O consumo crescente de benzodiazepínicos entre os idosos pode ser observado e o 

problema é exacerbado em virtude deles não estarem conscientes dos riscos agregados a estas 

drogas, o que os leva a ignorar o fato de os benzodiazepínicos estejam associados à possível 

deterioração da atenção e das capacidades cognitivas (AZEVEDO; ARAÚJO; FERREIRA, 2016). 

Além disso, o risco do uso em idosos é aumentado, em parte, pelas diferentes respostas ao 

medicamento quando comparado ao uso em pessoas mais jovens, pois concentrações consideradas 

adequadas para adultos podem ser consideradas tóxicas para idosos devido ao aumento da 

sensibilidade ao medicamento causada pela idade avançada (BLAY et al., 2014). 

É importante mencionar também que a ampla prescrição e uso de benzodiazepínicos são 

resultados de práticas que correspondem ao processo de medicalização da sociedade, em que se 

consideram problemas médicos tratáveis diversas situações consideradas como desvios de 

normalidade nos processos naturais da vida ou de normas sociais (MAITI; ALLOZA, 2014).  

Nesse contexto, são exemplos o nervosismo do cotidiano, a necessidade de mascarar as 

dificuldades da vida ou, ainda, de lidar com o envelhecimento. Os elevados perfis de utilização trazem 

importantes consequências, que vão além das reações adversas, efeitos colaterais e paradoxais que 

reconhecidamente os benzodiazepínicos produzem quando usados nas situações e limites 

preconizados. Há, também, impactos do uso prolongado desses medicamentos, como déficits 

cognitivos, alterações motoras, sedação excessiva, tolerância e dependência, entre outros efeitos 

decorrentes da utilização inapropriada ou abusiva (BLAY et al., 2014). 
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Porém, mesmo com os alertas sobre a segurança, o consumo dos benzodiazepínicos tem 

crescido no mundo todo, exceto quando se implementam medidas específicas, principalmente as 

restritivas de financiamento nos serviços de saúde (BEZERRA et al., 2016). 

Para evitar o uso abusivo dos benzodiazepínicos é necessário que os medicamentos e os 

usuários estejam inseridos no bojo de um processo que sempre permeou as práticas assistenciais, 

fundamentadas na concepção da medicalização de qualquer queixa, sinal, sintoma de tristeza e 

decepção tendo o medicamento como legítimo representante e com repercussões danosas à saúde 

humana (CORREIA; GOLDIN, 2014). 

Segundo Blay et al. (2014) é notório que o conhecimento médico sobre o tema muitas vezes é 

falho e incapaz de orientar e manejar de forma correta o usuário crônico de benzodiazepínicos. Isso 

se torna um problema uma vez que perpetua a prática de renovação de receitas desses fármacos e 

os consequentes prejuízos aos pacientes. 

Desta forma, é necessário que os médicos atuantes na atenção básica estejam preparados 

para a retirada (“desmame”) dos benzodiazepínicos. Esta se faz com a redução da dose do 

medicamento (25% por semana) e é a mais adequada para evitar os sintomas de recorrência ou 

rebote. A monitoração dos sintomas de abstinência e o apoio psicológico são úteis para que haja uma 

interrupção bem sucedida dos benzodiazepínicos (SADOCK; SADOCK; SUSSMAN, 2016).  

Segundo a Diretriz de Uso Abusivo e Dependência de BZD da Sociedade Brasileira de 

Psiquiatria, pacientes que não conseguem concluir o plano de redução gradual podem se beneficiar 

da troca para um fármaco de meia-vida mais longa, como o diazepam ou clonazepam e posterior 

tentativa de redução gradual da dose. 

O suporte psicológico (terapia cognitiva comportamental e psicoterapia) deve ser oferecido e 

mantido tanto durante quanto após a redução da dose, incluindo informações sobre os 

benzodiazepínicos, reafirmação e promoção de medidas não farmacológicas para lidar com a 

ansiedade e, antidepressivos com efeito sedativo leve são uma opção. Na atenção básica a equipe 

do NASF, em especial o psicólogo, deve ser incluída no acompanhamento desses pacientes 

(MOURA et al., 2016). 

Por fim, como medidas não-farmacológicas, algumas medidas eficazes são: tentar dormir e 

acordar sempre nos mesmos horários; usar a cama apenas para dormir, evitando trabalho, 

computadores ou stress emocional; colocar a cama em um ambiente confortável, escuro, silencioso e 

com temperatura agradável; fazer alguma atividade relaxante uma hora antes de deitar; fazer 

atividades físicas regulares, mas não muito próximas da hora de dormir; evitar álcool, cafeína e 

nicotina, especialmente horas antes de dormir; evitar jejum ou refeições pesadas antes de dormir; 

evitar relógios próximos a cama (SILVA; FERNANDES; TERRA JÚNIOR, 2018). 

Portanto, o objetivo geral é construir e aplicar um plano de ação para o controle do uso 

indiscriminado de benzodiazepínicos na Unidade Básica de Saúde Oiti do município de Pimenteiras-

PI. Os objetivos específicos são: capacitar a equipe para identificar o uso indiscriminado de 

benzodiazepínicos e estimular o desmame entre os pacientes, melhorar a assistência aos pacientes 

em uso de benzodiazepínicos, realizar grupos educativos para orientar a população sobre os 

malefícios do uso indiscriminado de benzodiazepínicos, proporcionar espaços de reflexão e educação 



5 
 

aos profissionais da UBS sobre a linha de cuidado de saúde mental e o uso de benzodiazepínicos e 

motivar os profissionais num plano coletivo de intervenção. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um projeto de intervenção que será desenvolvido na UBS Mônica Reis Datas do 

município de Pimenteiras-PI. Serão alvo da intervenção 80 pacientes cadastrados que fazem uso de 

BZD e comparecem mensalmente na UBS para renovar a receita. 

Inicialmente a médica realizará uma capacitação com a equipe multiprofissional a respeito dos 

BZD. Essa capacitação ocorrerá em dois encontros, em dia de sexta-feira para não comprometer o 

atendimento clínico e com duração máxima de 3h cada encontro. Posteriormente será agendado com 

toda equipe uma reunião para repassado os objetivos e metas da intervenção. Nessa reunião será 

elucidado as responsabilidades de cada membro da equipe. 

Mediante essas responsabilidades a médica e a enfermeira realizarão uma ação educativa 

cada uma. A psicóloga e a educadora física do NASF serão convidadas a realizar uma ação 

educativa. Essas ações educativas serão desenvolvidas na própria UBS e com duração máxima de 

40 min. Os ACS ficarão responsáveis em entregar os convites com a data, local e horário das ações 

educativas. Também será solicitado participação da equipe do NASF (psicóloga e educadora física). 

As dematicas a serem abordadas nessas ações serão (adoecimento mental, tipos de BZP e seus 

efeitos, outras alternativas para proporcionar saúde mental). 

No intuito de melhorar a assistência de pacientes em uso de BZD, todos aqueles que forem a 

UBS para renovar a receita terão consulta agendada. As consultas serão agendadas e a técnica de 

enfermagem responsável pela farmácia irá dispensa a quantidade de medicação apenas até o dia da 

consulta. Desta maneira, a médica irá realizar avaliação clínica de todos os pacientes que fazem uso 

regular de BZD, no intuito de promover o uso racional e instituir o desmame medicamentoso para os 

casos indicados. Os pacientes indicados para o desmame medicamentoso serão acompanhados pela 

enfermeira, por meio de consultas semanais, havendo alguma intercorrência serão atendido pela 

médica. A médica e a enfermeira também avaliarão os pacientes quanto a necessidade de 

acompanhamento psiquiátrico ou psicológico, realizando os devidos encaminhamentos e orientações.  

O quadro 1 mostra a síntese do planejamento para a situação problema, por meio dos 

objetivos, metas, ações estratégias e responsáveis pela mesma. 

SITUAÇÃO 

PROBLEMA 

OBJETIVOS METAS/ PRAZOS AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

RESP 
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Quadro 1: síntese das ações programadas 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso 
indiscriminado 

de BZD por 
pacientes da 
UBS Mônica 

Reis Datas do 
município 

Pimenteiras-PI 

Capacitar a equipe 
para identificar o 

uso indiscriminado 
de BZD e estimular 
o desmame entre 

os pacientes; 

Realizar uma 
capacitação para 
100% da equipe/ 
Duas semanas 

A médica realizará 
uma capacitação 

com a equipe 
multiprofissional 
sobre os BZD.   

Será repassado os 
objetivos e metas da 

intervenção, bem 
como as tarefas de 
cada membro da 

equipe. 

1-Médica 

Melhorar a 
assistência aos 

pacientes em uso 
de 

benzodiazepínicos. 

100% dos 
pacientes que 

foram a UBS para 
renovação da 
receita de BZP 
terão consulta 

médica agenda/ 
3 meses 

Não serão 
renovadas receitas 

para BZP sem que o 
paciente passe por 
avaliação médica. 

1-Médica 
2-Auxiliar 
administrativo 
3-Técn.  Enf. 
4-Enfermeira 

Realizar grupos 
educativos para 

orientar a 
população sobre 
os malefícios do 

uso indiscriminado 
de 

benzodiazepínicos; 

Estimular 80% dos 
pacientes que 

utilizam BZP para 
participar das 

ações educativas/ 
3 meses 

A cada 15 dias 
serão realizadas 

palestras 
 

1-Médica  
2-Enfermeira 
3-ACS 
 
Equipe do NASF 
1-Psicóloga e 
educadora física 

Proporcionar 
espaços de 
reflexão e 

educação aos 
profissionais da 

UBS sobre a linha 
de cuidado de 

saúde mental e o 
uso de BZD; 

Otimizar 100% dos 
conhecimentos a 

respeito à linha de 
cuidado de saúde 

mental e o uso 
indiscriminado de 
BZP para a equipe 
multiprofissional. 

Será de 
responsabilidade da 
médica explicar que 
pacientes em uso de 

BZP precisam ser 
inseridos em uma 
linha de cuidados 
em saúde mental. 

1- Médica 
 

Motivar os 
profissionais num 
plano coletivo de 

intervenção. 

Motivar 100% dos 
profissionais a 
participar das 

ações 
programadas/ 3 

meses 

Semanalmente será 
realizado o 

monitoramento e 
avaliação da 
intervenção 

1-Médica 
2- Enfermeira 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Utilização dos benzodiazepínicos  

 

Os transtornos de humor e ansiedade são doenças psiquiátricas que acometem grande parte 

da população atualmente, os quais possui maior representatividade de identificação nos 

atendimentos realizados na atenção primária (AP) (SILVA; FERNANDES; TERRA JÚNIOR, 2018). 

Para o tratamento desses transtornos frequentemente são realizadas prescrições nas 

unidades da estratégia de saúde da família (ESF) de benzodiazepínicos (BZD), que estão entre os 

psicotrópicos mais prescritos, caracterizados como ansiolíticos, sedativos, hipnóticos, 

anticonvulsivantes, relaxante muscular e coadjuvantes anestésicos (SADOCK; SADOCK; SUSSMAN, 

2016). 

É importante ressaltar que os BZD começaram e ser comercializados na década de 60, em 

que o Clordiazepóxido foi o primeiro medicamento nessa classe a ser lançado no mercado, cinco 

anos após a descoberta de seus efeitos ansiolíticos, hipnóticos e miorrelaxantes (MOURA et al., 

2016).  

Os benzodiazepínicos são utilizados a fim de exercerem um efeito contrário quando 

determinadas áreas do cérebro funcionam de forma acentuada levando a ansiedade extrema. Agem 

inibindo os mecanismos que estavam funcionando em excesso. Como consequência essa medicação 

produz uma depressão cerebral que se caracteriza por redução da ansiedade, indução do sono, 

relaxamento muscular, redução do estado de alerta dentre outros (CARVALHO, 2017). 

Como indutores do sono, os BZDs atuam reduzindo o tempo que se leva para dormir e 

aumentam a duração total do sono, porém esses efeitos tendem a cair quando esses medicamentos 

são usados por mais de duas semanas. Sua ação anticonvulsivante é dada principalmente pelo 

clonazepam, que possui longa duração e eficácia comprovada no tratamento de eplepsia. Já a sua 

atividade como relaxante muscular ocorre independente do seu efeito sedativo, através de uma ação 

central (KATZUNG; MASTERS; TREVOR, 2014). 

Por apresentarem elevada eficácia terapêutica, os BZD apresentaram baixos riscos de 

intoxicação e dependência, fatores estes que originaram uma rápida aceitação dos profissionais 

médicos a sua prescrição. Porém, posteriormente foram identificados os primeiros casos de uso 

abusivo, além de desenvolvimento de tolerância, de síndrome de abstinência e de dependência pelos 

usuários crônicos de BZD (SILVA et al., 2016). 

Os primeiros relatos sobre a preocupação quanto ao uso indiscriminado de medicamentos 

foram registrados no Chile, durante a década de 80, quando estudos demonstraram o grande 

consumo destas substâncias sem a devida prescrição médica ou orientação de profissional 

capacitado (BRAGA et al., 2016) 

Quando bem indicados, os BZD mostram-se úteis por apresentarem rápido início de ação, 

poucos efeitos colaterais e boa margem de segurança. Porém, o grande problema do uso indevido e 

indiscriminado de BZD surge a partir do momento em que ocorre a medicalização de problemas de 
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vida ou pessoais, sociofamiliares e profissionais; o uso contínuo destes medicamentos pode provocar 

o fenômeno de tolerância, sendo necessárias doses cada vez mais altas para manter os efeitos 

terapêuticos desejados (NALDO et al., 2016). 

 

Uso indiscriminado e a dependência dos benzodiazepínicos  

 

Assim, a dependência química torna-se um fenômeno preocupante e comum nas unidades de 

atenção primária à saúde (UAPS). Sendo que, muitas vezes, usuários dependentes relutam em retirar 

gradualmente a medicação, alegando alterações no padrão de sono e repouso como a insônia e 

ansiedade (SILVA et al., 2016). 

A Associação Americana de Psiquiatria (American Psychiatric Association – APA, 2016) defini 

o termo de dependência de substâncias como a presença de um agrupamento de sintomas 

cognitivos, comportamentais e fisiológicos indicando que um indivíduo continua a utilizar uma 

substância mesmo que está provoque problemas significativos. O que leva a um padrão de auto 

administração repetida que resulta em tolerância, abstinência e uso compulsivo da substância. Já a 

tolerância e abstinência podem estar associadas com um maior risco de problemas clínicos imediatos 

e com uma taxa de recaídas superior.  

Os efeitos adversos descritos sobre o uso de BZD mantêm relação direta com a depressão 

do sistema nervoso central (SNC), os quais incluem sonolência excessiva durante o dia, dificuldade 

na coordenação motora, distúrbios na memória, vertigem e zumbidos, e um alto risco para 

dependência. Vale frisar ainda, que em muitos casos, é comum, relatos de abstinência, após o 

encerramento do tratamento (SADOCK; SADOCK; SUSSMAN, 2016). 

Pesquisas ressaltam que o uso prolongado dos benzodiazepínicos pode levar a custos 

socioeconômicos importantes como o risco aumentado de acidentes: no tráfego, em casa, no 

trabalho; risco aumentado de overdose em combinação com outras drogas; risco aumentado de 

tentativas de suicídio, especialmente em depressão; risco de atitudes antissociais; contribuição para 

problemas na interação interpessoal; redução da capacidade do trabalho, desemprego; custo com 

internações, consultas, exames diagnósticos (MOURA et al., 2016; SILVA; FERNANDES; TERRA 

JÚNIOR, 2018) 

O uso exacerbado também pode levar a efeitos colaterais graves como piora da memória 

(amnésia anterógrada); sonolência excessiva diurna; piora da coordenação motora fina; quedas e 

fraturas; Indiferença afetiva a eventos da vida; risco de dependência (BEZERRA et al., 2016). 

Destaca-se também alguns fatores que compreendem o uso inadequado de BZD e que são 

determinação de um quadro de dependência, tais como: o tratamento prolongado, a dose diária e o 

tempo de uso dos BZD são fatores para determinação de um quadro de dependência (SILVA; 

FERNANDES; TERRA JÚNIOR, 2018). Neste sentido, estudo refere em seus resultados que que o 

uso de até 3 meses apresenta baixo risco. Entre três e 12 meses de uso, o risco aumenta entre 10% 

a 15% e por mais de 12 meses apresenta risco de 25% a 40% (MOURA et al., 2016). 

Além disso, outros fatores que contribuíram para a ascensão do consumo destes 

medicamentos sem a devida atenção aos cuidados necessários ao uso racional estão relacionados à 
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facilidade de aquisição de receitas médicas sem uma consulta sistematizada e específica, bem como 

a facilidade de aquisição sem a devida receita médica, o baixo custo, a falta de informação, 

dispensação gratuita na rede pública, recomendação positiva de outros usuários, dentre outros 

(SILVA; RODRIGUES, 2014).  

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mais da metade dos 

medicamentos são prescritos, vendidos e dispensados de forma errada, principalmente no que diz 

respeito a psicotrópicos (OLIVEIRA et al., 2015).Em alguns casos a prescrição de fármacos BZD 

ocorre como primeira alternativa para o tratamento de problemas que poderiam facilmente ser 

resolvidos de outras maneiras, inclusive, não farmacológicas, proporcionando, assim, que cada vez 

mais pessoas se tornem dependentes (WANDERLEY; SANTOS, 2015). 

Ressalta-se ainda que o uso abusivo e descontrolado de BZD envolve uma série de fatores, 

entretanto, dentro dos serviços de saúde são reflexos de ações como prescrições inadequadas, sem 

uma anamnese sistemática, renovação de receitas sem nova consulta, além da falta de controle no 

momento da dispensação. 

No intuito de mostrar o perfil do uso abusivo dos BZD na AP, Silva et al. (2016) mostraram em 

seus resultados que apresenta um padrão disfuncional repetitivo, no qual as mulheres, donas de 

casa, casadas, com três filhos ou mais, de menor escolaridade, menor renda, papel de cuidadora e 

com conflitos familiares estão sujeitas a uso maior de medicamentos potencialmente causadores de 

dependência, com efeitos colaterais orgânicos e mentais importantes. 

A ação miorrelaxante dos BZD pode comprometer ainda mais o reflexo e a força musculares 

dos idosos, que devido a fatores fisiológicos naturais, são mais frágeis, com relação a pessoas mais 

jovens, acarretando desta forma, fator de risco para quedas e consequentemente fraturas na terceira 

idade (GUEVARA, 2014). 

Outro fator importante é o término do tratamento, pois, quando o paciente encerra uma 

terapia a base de BZD, a retirada não pode ser repentina, deve ocorrer diminuição gradativa da dose, 

de forma a proporcionar que o organismo se acostume à ausência do medicamento, evitando desta 

forma, a ocorrência de abstinência, dependência física ou psíquica (CARVALHO, 2017).  

Fica perceptível que o uso desenfreado desses medicamentos cresce significativamente a 

cada ano, trazendo consigo uma série de consequências à saúde pública, pois acarreta impactos 

sanitários e financeiros de difícil controle. 

 

Atenção básica e o controle do uso indiscriminado de benzodiazepínicos 

  

A atenção primária a saúde (APS) tem como um de seus objetivos possibilitar o primeiro 

acesso das pessoas ao sistema de saúde, inclusive daquelas que demanda atenção em saúde 

mental. Este cuidado é facilitado pela possibilidade de acesso das equipes aos usuários e vice-versa, 

uma vez que as equipes de saúde da família trabalham com área delimitada e contam com o trabalho 

dos agentes comunitários de saúde. Por estas características, faz parte do cotidiano dos profissionais 

da APS cuidar a todo instante de usuários em situação de sofrimento mental, bem como com outros 

elementos dos seus contextos de vida. 
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Desta forma, a equipe de saúde da família é considerada uma grande articuladora da rede da 

saúde mental no intuito de superar o modelo hospitalocêntrico. Porém, apresenta muitas dificuldades 

em lidar com o paciente portador de sofrimento psíquico, muitas indagações, inquietações e dúvidas 

em como intervir eficientemente no cuidado a esse grupo de pacientes permeiam o ambiente de 

trabalho. Percebe-se uma carência de informação com relação à manipulação dos psicofármacos e 

uma dificuldade em expor os cuidados e riscos dessas medicações para os pacientes. 

O uso de BZDs em idosos merece uma atenção maior, pois nessa fase os riscos de 

intoxicação são acentuados devido às alterações fisiológicas que os idosos sofrem, interferindo 

diretamente na farmacocinética e farmacodinâmica dos medicamentos (NETTO; FREITAS; 

PEREIRA, 2012).  

De acordo com Guevara (2014), é recomendado o uso de BZDs de ação intermediária ou 

curta em idosos, como o oxazepam, alprazolam e lorazepam, com avaliação periódica e tempo de 

tratamento pré-definido, evitando os efeitos colaterais por uso prolongado. O uso de BZDs de 

duração mais longa (diazepam, clonazepam e flurazepam) deve ser evitado em idosos, pois estes 

necessitam de intenso metabolismo hepático. 

A prescrição adequada de BZDs, deve considerar três aspectos: a necessidade, a intermitência e a 

curta duração do tratamento. Sendo assim, recomenda-se que o médico da atenção básica 

recomenda aos profissionais de saúde, quando da prescrição de BZDs, que se atenham as seguintes 

questões: É necessária uma investigação médica para justificar a sua prescrição; identificar a 

indicação exata e prescrever pelo menor tempo possível; é necessária a descontinuação do 

tratamento; devem-se usar as menores doses possíveis; deve-se esclarecer o paciente quanto ao 

risco de acidentes para motoristas e operadores de máquinas; deve-se esclarecer que álcool ou 

medicamentos psicotrópicos podem interagir com os benzodiazepínicos (BRASIL, 2013). 

 

CONCLUSÃO  

 

Por meio deste projeto de intervenção será possível proporcionar mudanças significativa em 

relação ao uso indiscriminado de BZD pelos pacientes da referida UBS, contribuindo para que eles 

em percebam que o uso inadequado dessas medicações traz consequências negativas a sua saúde. 

Desta forma, observa-se a necessidade de atuação ativa de profissionais qualificados que deve ser 

executada por meio da conscientização de que o uso crônico de tais medicamentos pode acarretar 

em tratamentos incompletos e alterações fisiológicas graves em decorrência da dependência.  

Portanto, pacientes bem instruídos por profissionais qualificados podem apresentar uma 

evolução na qualidade de vida e melhora de quadros agudos que necessitem de tais medicações, 

eliminando a possibilidade de uso crônico das drogas. A relevância de projetos de intervenção 

relacionados os BZD se apresenta quando os planos de ação são colocados em pratica, com o 

objetivo coletivo de realizar-se uma mudança na consciência da população sobre o uso de tais 

substancias. 
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