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RESUMO 
 

A incidência dos transtornos psiquiátricos tem aumentando significantemente nos 
últimos anos. Este aumento, associado à falta de preparo por parte dos médicos em 
lidar com tais problemas, estão levando à prescrição - e renovação de receitas - de 
psicofármacos de forma indiscriminada, principalmente dos benzodiazepínicos. A 
partir disso, pensou-se nas várias possibilidades de como levar mais informações à 
população adscrita à Área Verde da Unidade Básica de Saúde das Quintas em Natal 
- Rio Grande do Norte, além de medidas para o diagnóstico correto das doenças 
psiquiátricas e seu tratamento adequado, evitando o automatismo da renovação das 
receitas. Um plano de ação para o incentivo à diminuição do uso inadequado dos 
benzodiazepínicos foi, então, elaborado, no qual desenvolveram-se reuniões com os 
Agentes Comunitários de Saúde, bem como capacitação dos mesmos; realizou-se 
uma busca ativa dos usuários crônicos dos benzodiazepínicos; criou-se um grupo 
em psicoeducação, no qual foram ministradas palestras e rodas de debate; 
realizaram-se consultas médicas para orientação quanto ao uso correto da 
medicação psicotrópica e, quando possível, seu desmame. Tais ações foram de 
grande importância, pois os benzodiazepínicos são a classe mais prescrita e 
consumida, dentre os psicotrópicos, em todo o mundo. Muitas vezes, sua utilização 
é feita de forma inapropriada e crônica, acarretando sérios riscos à saúde da 
população, sobretudo aos pacientes mais idosos. Para minimizar tais riscos é 
imprescindível a orientação e educação das pessoas, além de um esforço redobrado 
das equipes de saúde da atenção primária, principalmente dos médicos, em realizar 
um diagnóstico e tratamento correto das doenças psiquiátricas, reduzindo as 
prescrições inadequadas. 
 
Palavras-chave: Preparações farmacêuticas. Atenção Primária à Saúde. Assistência 
à Saúde.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

 

The incidence of psychiatric disorders has increased significantly in recent years. 
This increase, combined with the physicians’ unpreparedness in dealing with such 
problems, are leading to prescription - and prescription refills - psychoactive drugs 
indiscriminately, especially benzodiazepines. From that, various possibilities were 
thought of how to bring more information to the population enrolled to the Green Area 
of the Basic Health Unit, in Natal - Rio Grande do Norte, as well as measures for the 
correct diagnosis of mental illnesses and their proper treatment, avoiding automatic 
prescription refills. An action plan to encourage the reduction of inappropriate use of 
benzodiazepines was then prepared. It evolved meetings with Community Health 
Agents and training them; an active search of chronic users of benzodiazepines; a 
group of psychoeducation was created, which were given lectures and debate 
circles; medical consultations were held for guidance on the correct use of 
psychotropic medication and, when possible, their weaning. Such actions were very 
important because benzodiazepines are the most commonly prescribed class and 
consumed among the psychotropics, worldwide. Often their use is unappropriated 
and chronic, causing serious health risks to all people, especially among older 
patients. To minimize those risks, orientation and people education are 
indispensable, as well as an increased commitment by health workers in primary 
care, especially physicians in reference of a correct diagnosis and treatment of 
psychiatric diseases, reducing inappropriate prescriptions. 
 
Keywords: Pharmaceutical preparations. Primary Health Care. Health Care. 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

 
1.1 TÍTULO  

 

Uso abusivo de benzodiazepínicos na Atenção Básica: o que fazer para 

melhorar? 

 
1.2 EQUIPE EXECUTORA 

 

 Lorena Leite Vieira da Costa 

 Profa. Marjane Soares Ferreira (Orientadora) 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

A incidência de transtornos psiquiátricos tem aumentando bastante nos 

últimos anos, especialmente os transtornos de ansiedade e depressão. Esse 

aumento no número de casos de transtornos psiquiátricos, associada à falta de 

preparo por parte dos médicos em lidar com tais problemas, estão levando à 

prescrição (e renovação de receitas) de psicofármacos de forma indiscriminada, 

principalmente dos benzodiazepínicos (BZDs) (LOPES et al., 2003; RODRIGUES et 

al., 2006). 

 O primeiro benzodiazepínico sintetizado foi o clordiazepóxido, ainda na 

década de 50, iniciando sua comercializarão na década de 60, juntamente com o 

diazepam (TOBIN et al., 1960). Por apresentarem efeitos ansiolíticos, hipnóticos e 

grande segurança no uso (DOBLE, 1998), os BZD foram prescritos de forma 

indiscriminada e logo se tornaram uma das classes de medicamentos mais utilizada 

no mundo (SILVA, 1999). Mais tarde, governos de alguns países impuseram 

restrições às vendas dessas substâncias, levando à redução importante no 

consumo. (DOBLE, 1998). Muitos anos depois, foram feitos estudos sobre os efeitos 

clínicos e colaterais, iniciando-se uma tendência a utilizá-los em tratamentos mais 

curtos, diminuindo os riscos de tolerância e dependência, comumente observados 

no uso crônico (UHLENHUTH, 1992).  

 Os benzodiazepínicos apresentam efeitos sedativos, hipnóticos, ansiolíticos, 

relaxantes musculares e anticonvulsivantes (HOLLISTER; CSERNANSKY, 1990). 
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Apesar destes efeitos estarem presentes em todos eles, algumas propriedades são 

mais evidentes em uns em relação a outros. 

 No Brasil aproximadamente 4% da população faz uso contínuo de algum BZD 

(CEBRID, 2005) e cerca de 71% dessas pessoas utilizam de forma contínua e 

prolongada (AUCHEWSKI et al., 2004). Os usuários que apresentam maior risco de 

uso abusivo de BZDs são os do sexo feminino, com idade elevada, baixo nível 

socioeconômico, baixo nível de escolaridade, dores crônicas e insônia (SIMON et 

al., 1996; HERRERA et al., 2002).  

 A dependência química de BZD é um problema bastante complexo e de difícil 

resolução nas unidades básicas de saúde, já que os usuários são resistentes à 

retirada da medicação, queixando-se da volta ou exacerbação da ansiedade e da 

insônia (SANTOS, 2009). A maioria das pessoas que utiliza BDZs não teve 

esclarecimento, por seu médico, a respeito dos riscos do tratamento, possíveis 

efeitos colaterais, período de utilização, proibição da ingesta concomitante de álcool, 

risco de dependência e a diminuição do auto estado de alerta (ORLANDI; NOTO, 

2005; AUCHEWSKI et al., 2004).  

 O sistema de saúde é conivente com o uso crônico de BZD, uma vez que não 

há restrição de tempo para o tratamento, nem compromisso dos médicos na 

orientação dos pacientes e retirada dessas substâncias (NATASY et al., 2003). 

 Os riscos e benefícios dessas medicações devem ser avaliados de acordo 

com as características específicas de cada paciente e o possível desenvolvimento 

de dependência, tolerância, abuso, acidentes, quedas e custo (FURUKAWA et al., 

2009). 

 Esses efeitos danosos são ainda piores nos idosos, visto que apresentam 

lentificação do metabolismo, comorbidades  e uso de diversas medicações, muitas 

vezes de forma incorreta. Além disso, esses medicamentos podem provocar 

sedação excessiva, tremores, quedas com eventuais fraturas, lentidão psicomotora, 

alteração cognitiva e diminuição da atenção, sendo desencorajado o uso de BZD 

nessa população (BOTTINO; CASTILHO, 1999). 

 O tratamento dos transtornos de ansiedade e depressão é realizado com os 

chamados antidepressivos, principalmente os da classe dos inibidores seletivos de 

recaptação de serotonina (ISRS). Na prática, ao iniciar o uso de um ISRS (ou outro 

antidepressivo), inicia-se também um BZD para reduzir a possível piora da 

ansiedade, da insônia e da irritabilidade, que são comuns no início da terapia com 



8 
 

ISRS. Após um período variável, normalmente 2 a 4 semanas, inicia-se o desmame 

gradual do BZD, permanecendo apenas o antidepressivo. Muitas vezes o paciente 

acaba abandonando o tratamento com os ISRS por não notarem efeitos imediatos e 

continua o uso dos BZDs por sentir-se melhor. Os BZDs ainda possuem indicações 

precisas para controle da ansiedade e como tratamento adjuvante dos principais 

transtornos psiquiátricos, mas ainda prescritos de modo indiscriminado, tanto por 

psiquiatras quanto por médicos generalistas e de outras especialidades (HOLDEN et 

al., 1994). 

 Apesar de muitos não pensarem sequer em reduzir a dose, os que tentam, se 

deparam com um insucesso de cerca de 36% durante a retirada da medicação 

(AUCHEWSKI et al., 2004), consequência da retirada de forma brusca e sem 

orientação médica, levando à síndrome de abstinência ao BZD. 

 Muitas são as técnicas utilizadas para a retirada dos BZD e a principal delas é 

a redução gradual da dose (DUPONT, 1990), geralmente 25% por semana. Durante 

e após a redução da dose, o paciente precisa de acompanhamento psicológico e de 

informações sobre a droga e técnicas que melhorem a ansiedade. 

 Após o sucesso na redução e retirada dos BZDs, o paciente continua com a 

psicoterapia enfatizando-se a melhoria na qualidade de vida, proporcionando apoio 

psicossocial, treinamentos para o controle da ansiedade e prevenção da recorrência 

e surgimento de novos transtornos ansiosos e depressivos (ASHTON, 1994).  

Diante de toda essa problemática, fica evidente a necessidade de se levar 

informação aos que fazem uso, de forma incorreta e por tempo prolongado, de 

algum BZD, na Unidade de Saúde da Família do bairro das Quintas em Natal, Rio 

Grande do Norte, promovendo saúde, com atenção ao cuidado integral do indivíduo, 

diminuindo diagnósticos e tratamentos errôneos dos transtornos psiquiátricos.  

 

3 JUSTIFICATIVA  

 

Grande parte dos pacientes que utiliza algum psicofármaco, em especial o 

BZD, na Estratégia Saúde da Família (ESF) do bairro das Quintas, Natal - RN, o faz 

de forma inadequada. Muitos usam a medicação para indução do sono, outros para 

obterem mais tranquilidade e menos irritabilidade, além daqueles que apontam a 

depressão como fator de desencadeamento do uso, na maioria das vezes em 

monoterapia. 
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Há aqueles que tentaram cessar o uso, mas foram surpreendidos com o 

retorno dos sintomas (principalmente a insônia e a ansiedade), pela retirada de 

forma brusca e sem qualquer tipo de orientação médica. Nota-se que a maioria dos 

pacientes nunca teve qualquer tipo de educação a respeito do tema, sequer 

informações sobre os efeitos a curto e longo prazo dessa medicação. A partir disso, 

pensou-se nas várias possibilidades de como levar mais informações a essa 

população, além de medidas para o diagnóstico correto das doenças psiquiátricas e 

seu tratamento adequado, evitando o automatismo da renovação das receitas. 

 

4 OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

 

Gerar um plano de ação para o incentivo à diminuição do uso inadequado dos 

benzodiazepínicos na comunidade da área da Equipe Verde da Unidade de Saúde 

da Família das Quintas em Natal - RN. 

 

4.2 Específicos 

 

 Capacitar a equipe de saúde para realização das atividades propostas; 

 Promover um projeto de educação, junto à referida comunidade, para o ganho 

de conhecimento em relação à saúde mental, através de grupos de discussão 

de casos; 

 Elaborar palestras de cunho educativo, alertando sobre os malefícios do uso 

abusivo dos benzodiazepínicos; 

 Conceder atendimentos em saúde mental de maneira individualizada; 

 Incentivar a prática da terapia ocupacional, criando grupos de atividades em 

crochê e ponto cruz. 

 

5 METAS  

 

 Capacitar 100% dos agentes comunitários para busca ativa de indivíduos em 

sofrimento mental; 
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 Promover psicoeducação e orientação a 100% dos pacientes que fazem uso 

de benzodiazepínicos cronicamente; 

 Realizar diagnóstico preciso e tratamento adequado de, pelo menos, 50% dos 

pacientes citados no item anterior; 

 Reduzir a dosagem dos benzodiazepínicos em 50% dos usuários crônicos; 

 Suspensão total do uso de benzodiazepínicos em 15% de todos os 

dependentes dessa medicação. 

  

6 METODOLOGIA  

 

 Foram realizadas reuniões com os Agentes Comunitários de Saúde a fim de 

capacitá-los em saúde mental e prepará-los para reconhecer alguns dos mais 

frequentes transtornos mentais; 

 Após a capacitação, os Agentes Comunitários de Saúde iniciaram uma busca 

ativa de todos os usuários crônicos de benzodiazepínicos e os encaminharam 

à avaliação médica; 

 Durante a consulta médica, aqueles pacientes que ansiavam pela renovação 

da sua receita de benzodiazepínico, recebiam orientações quanto aos riscos 

do uso crônico dessas substâncias, sendo incentivados a retorno para nova 

consulta, a fim de expor minuciosamente o motivo do início do uso da 

medicação e possíveis queixas remanescentes; 

 Qualquer paciente submetido à consulta médica por motivo de doença 

psíquica e/ou solicitando renovação de receita B foram convidados a 

participar das palestras e do grupo de psicoeducação; 

 Foram executadas palestras abordando o conhecimento à Saúde Mental. A 

primeira delas foi ministrada pelo médico residente de psiquiatria do Hospital 

Universitário Onofre Lopes (UFRN) Mário Vasconcelos, na Unidade Básica de 

Saúde das Quintas, abordando-se os seguintes temas: 1. Depressão; 2. 

Transtornos de Ansiedade; 3. Insônia; 4. Riscos do uso crônico de 

benzodiazepínicos. Em seguida, os participantes questionaram suas dúvidas 

e, por conseguinte, passaram a entender melhor seus sintomas e/ou 

doenças. 
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  Posteriormente, outras duas palestras proporcionaram mais enfoque na 

importância da redução da dose dos benzodiazepínicos e nas opções 

terapêuticas para cada queixa, sempre estimulando-se medidas não 

farmacológicas, quando possível. 

 

7 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

ATIVIDADES 
Mês 
01 

Mês 
02 

Mês 
03 

Mês 
04 

Mês 
05 

Mês 
06 

Mês 
07 

Mês 
08 

Reunião com os ACSs X X X X X X X X 

Capacitação dos ACSs X  X      

Consultas médicas e orientação 
aos pacientes da saúde mental 

X X X X X X X X 

Palestras abordando os temas 
de saúde mental 

  X  X  X  

Reunião do grupo de 
psicoeducação 

 X  X   X  

Atividades ocupacionais  X X  X X   

 

 

8 IMPACTOS GERADOS 

 

As reuniões e os ciclos de capacitação com os Agentes Comunitários de 

Saúde aprimoraram sua capacidade em detectar os problemas relacionados à saúde 

mental. Como esses profissionais permanecerão vinculados à comunidade, serão os 

principais semeadores de informações aos usuários adstritos, a fim de fornecerem 

uma melhor educação em saúde no dia a dia. 

As palestras proporcionaram um melhor entendimento das doenças 

psiquiátricas, assim como de outras possíveis opções terapêuticas, além dos 

benzodiazepínicos. E, partindo desse novo conhecimento em relação a sua doença, 

consegue-se uma maior adesão ao tratamento proposto e uma melhor qualidade de 

vida para essas pessoas.  

Sabendo que a educação é o meio que cessa a ignorância e, 

consequentemente, proporciona grande melhora do ser pessoal e social, esse plano 
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de ação foi concentrado em levar mais conhecimento à população, produzindo um 

legado que permanecerá e seguirá adiante. 

  

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O uso indiscriminado de psicofármacos é um problema de saúde pública no 

Brasil. Os benzodiazepínicos são a classe mais prescrita e consumida, desses 

fármacos, em todo o mundo. Muitas vezes, sua utilização é feita de forma 

inapropriada e crônica, acarretando sérios riscos à saúde da população, sobretudo 

aos pacientes mais idosos. Para minimizar tais riscos é imprescindível a orientação e 

educação das pessoas, além de um esforço redobrado das equipes de saúde da 

atenção primária, principalmente dos médicos, em realizar um diagnóstico e 

tratamento correto das doenças psiquiátricas, reduzindo as prescrições 

inadequadas.  
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