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RESUMO 
 
Introdução: Desde sua introdução nos anos 60 os benzodiazepínicos (BZDs) 
vêm sendo amplamente utilizados no mundo, com maior prevalência de uso 
entre as mulheres para o tratamento de ansiedade e em idosos, com 
propriedades ansiolíticas. Este trabalho objetivou ressaltar a importância do 
profissional Farmacêutico no cuidado e no acompanhamento de idosos que 
utilizam a classe medicamentosa de benzodiazepínicos, visto que a utilização 
desses psicotrópicos tem sido relacionada com o aumento do risco de quedas 
ou fraturas nessa faixa etária. Metodologia: Trata-se de uma revisão de 
literatura, no qual foram utilizadas como ferramenta de busca as seguintes bases 
de dados: SCIELO, LILACs e BVS, sendo realizada durante os meses de Janeiro 
a Março de 2019, foram selecionados 25 artigos publicados entre os anos de 
2007 e 2017. Resultados e Discussão: É imprescindível que haja um 
acompanhamento terapêutico da utilização dessas drogas, pois os idosos estão 
sujeitos a uma maior vulnerabilidade dos seus efeitos colaterais (sonolência, falta 
de memória, diminuição da atividade psicomotora, entre outros que são mais 
comuns em doses normais de uso), em virtude das alterações fisiológicas que 
são notáveis com a idade. Conclusões: O uso de benzodiazepínicos pelos 
idosos consiste em um desafio que gera um grande problema de saúde pública 
no Brasil, diante disso, torna-se relevante um estudo que possibilite orientação 
farmacêutica quanto ao uso racional dessas drogas voltada para essa faixa 
etária, com a finalidade de contribuir com qualidade de vida dos pacientes. 

Palavras-chave: Receptores GABA-A. Idoso. Saúde do Idoso. Atenção 
Farmacêutica. 

______________________________________________________________ 

ABSTRACT 
Introduction: Since its introduction in the 1960s, benzodiazepines (BZDs) have 
been widely used in the world, with a higher prevalence of use among women for 
the treatment of anxiety and in the elderly with anxiolytic properties. This study 
aimed to highlight the importance of the pharmacist in the care and follow - up of 
elderly people who use the benzodiazepine medication class, since the use of 
these psychotropics has been related to the increased risk of falls or fractures in 
this age group. Methodology: This is a literature review, in which the following 
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databases were used as a search tool: SCIELO, LILACs and VHL, being carried 
out during the months of January to March 2019, selecting 25 articles published 
among the years, 2007 and 2017. Results and Discussion: It is essential that 
there is a therapeutic follow-up of the use of these drugs, since the elderly are 
subject to greater vulnerability of their side effects (drowsiness, memory loss, 
decreased psychomotor activity, among others are more common in normal 
doses of use), due to the physiological changes that are remarkable with the age. 
Conclusions: The use of benzodiazepines by the elderly is a challenge that 
generates a great problem of public health in Brazil, a study that makes possible 
a pharmaceutical orientation regarding the rational use of these drugs directed to 
this age group, purpose of contributing to patients' quality of life. 

Keywords: Receptors GABA-A. Elderly Health of the Elderly. Pharmaceutical 
attention. 
_______________________________________________________________ 

 
INTRODUÇÃO 

Com base na análise do crescimento da população idosa em um período de 50 
anos, o envelhecimento não é mais considerado um fenômeno e sim uma 
realidade social, visto que, no Brasil há uma população com cerca de 17,6 
milhões de idosos (BRASIL, 2007).  
Para que o envelhecimento ocorra de forma saudável e haja um aumento na 
expectativa de vida faz-se necessária a criação de estratégias que atendam seus 
aspectos específicos, a fim de promover a saúde e bem-estar na velhice 
(MORAIS, et al, 2017). 
As quedas entre os idosos representam um problema público de saúde, em 
virtude das consequências provocadas por tais lesões. A ocorrência desse 
episódio tem sido associada ao uso de medicamentos. Os benzodiazepínicos 
(BZDs) têm sido relacionados com o aumento do risco de quedas ou fraturas, 
principalmente devido sua atividade sedativa e bloqueio α-adrenérgico que pode 
resultar em hipotensão ortostática significativa, os quais geram efeitos colaterais 
que predispõe esse incidente (REZENDE; GAEDE-CARRILLO; SEBASTIÃO, 
2012). 
Este trabalho objetivou ressaltar a importância do profissional Farmacêutico no 
cuidado e no acompanhamento de idosos que utilizam a classe medicamentosa 
de benzodiazepínicos, visto que a utilização desses psicotrópicos tem sido 
relacionada com o aumento do risco de quedas ou fraturas nessa faixa etária. 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão de literatura, no qual foram utilizadas como ferramenta 
de busca as seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe 
em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic Library on-line (SciELO), 
Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e os Descritores em 
Ciências da Saúde (DeCS) da Bireme: receptores GABA-A, idoso, saúde do 
idoso, atenção e farmacêutica. Em cada base, combinou-se os descritores com 
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o operador booleano AND de duas formas: Atenção Farmacêutica AND Saúde 
do Idoso; Idoso AND Receptores GABA-A. A pesquisa foi realizada durante os 
meses de Janeiro a Março de 2019, sendo selecionados 25 artigos publicados 
entre os anos de 2007 e 2017, estes abordavam o uso de benzodiazepínicos em 
idosos, tendo como foco o papel do farmacêutico. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com Rang & Dale (2016, p. 547) os benzodiazepínicos conhecidos 
também como agentes ansiolíticos ou hipnóticos tem como principais ações a 
redução da ansiedade e da agressão, incentivar o sono, função relaxante 
muscular, efeito anticonvulsivante e amnésia anterógrada. 
O uso desses medicamentos deve ser monitorado em idosos, principalmente 
aqueles que possuem doença hepática grave, visto que, a meia-vida de 
eliminação desses fármacos estará comprometida, podendo resultar efeitos 
tóxicos e excessivos sobre o SNC. O flumazenil atua como antagonista seletivo 
dos benzodiazepínicos tem utilização em quadros de interrupção dos efeitos dos 
BZDs, seu uso clínico melhora o perfil de segurança destes. É importante 
ressaltar que “como os efeitos dos benzodiazepínicos tornam-se mais 
pronunciados com o aumento da idade, a redução de sua dose e uma titulação 
cuidadosa podem ser necessárias em pacientes idosos” (KATZUNG; MASTERS; 
TREVOR, 2014).  
O consumo de BZD é crescente a nível mundial, havendo prevalência de uso em 
mulheres no tratamento de ansiedade e em idosos, com propriedade ansiolítica. 
Mesmo sabendo que os benzodiazepínicos apresentam uma margem de 
segurança, sabe-se que nenhuma medicação é isenta de risco. Por isso, é 
imprescindível que haja um acompanhamento terapêutico da utilização dessas 
drogas em idosos, pois eles estão sujeitos a uma maior vulnerabilidade aos 
efeitos colaterais (sonolência, falta de memória, diminuição da atividade 
psicomotora, entre outros que são mais comuns em doses normais de uso), em 
virtude das alterações fisiológicas que são notáveis com a idade (NUNES; 
BASTOS, 2016). 
Estudos produzidos em vários países e no Brasil evidenciaram que 1/3 dos 
idosos sofrem uma queda a cada ano. Após os 65 anos a probabilidade de 
quedas relacionadas à morte aumenta nesses indivíduos, e esse risco aos 85 é 
10 vezes maior que aos 65 anos. As causas que se relacionam a essas quedas 
podem ser de duas naturezas: fatores intrínsecos e fatores ambientais. Os 
fatores intrínsecos remetem-se a questões próprias do aumento da idade, como 
problemas de equilíbrio ou de visão. Já, os fatores ambientais estão associados 
ao meio externo, a riscos que o idoso é exposto, como áreas pouco iluminadas, 
objetos, degraus. O exemplo de um dos fatores intrínsecos é a sedação 
produzida pelo uso de algumas drogas. É importante que os profissionais que 
acompanhem o idoso estejam atentos a fatores de risco intrínsecos ou 
ambientais a fim de prevenir eventuais quedas, que geram inúmeros problemas 
e podem comprometer a qualidade de vida desses idosos (CHAIMOWICZ et al., 
2013). 
Ainda segundo Chaimowicz et al., (2013) o medicamento impróprio é aquele cuja 
ação cause sedação moderada ou forte que provoque confusão e possa 
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acarretar quedas, cause dependência, após algumas semanas de uso, ou seja 
a necessidade de consumir a substância, onde o paciente poderá apresentar 
quadros de abstinência e terá dificuldades de suspender a droga. Outro motivo 
é a manifestação de taquifilaxia gerada pelo uso contínuo de uma substância 
fazendo com que o organismo “reconheça” a droga e necessite de uma dose 
maior para ser eficiente. E por último decorrente de seu efeito anticolinérgico que 
produz perturbação mental. 
Entre os benzodiazepínicos mais prescritos estão o Clonazepam (25%), 
Lorazepam (24%) e Alprazolam (19%). Os idosos são mais suscetíveis aos 
efeitos adversos desses medicamentos. A American Geriatrics Society cita cinco 
coisas a serem evitadas no uso em idosos, sendo uma delas a utilização de 
benzodiazepínicos como primeira opção de tratamento de insônia, agitação ou 
delírio. Quando se prescreve uma benzodiazepina a um idoso, deve-se estar 
alerta para o possível surgimento de problemas cognitivos. Segundo estudos de 
uma meta-análise evidenciou-se que o risco de quedas aumentam aos 60 anos 
em 41% nos indivíduos que utilizam BZDs (ANDÍA; ROMERO, 2014). 
Vários dos benzodiazepínicos, como o diazepam, clonazepam (Rivotril®), 
bromazepam (Lexotan®; Somalium®), alprazolam (Frontal®, Apraz®) entre 
outros se encaixam nesses três primeiros motivos citados e são contraindicados 
para os idosos (CHAIMOWICZ et al., 2013). 
Com isso, o profissional Farmacêutico tem relevância fundamental na qualidade 
de vida do idoso visto que ele poderá atuar na orientação sobre uso de 
medicamentos, e na educação em saúde sobre os riscos do uso irracional de 
medicamentos, objetivando uma terapêutica eficaz e eficiente (ALVES et. al., 
2017). 

 
CONCLUSÕES 

É nesse contexto que entra o farmacêutico, intervindo da maneira adequada 
auxiliando o paciente e caso necessário até entrar em contato com o médico 
prescritor, analisar a veracidade dos fatos e a necessidade de tal medicação 
Diante dessa realidade enfrentada é necessário propor uma intervenção visando 
reduzir o uso abusivo desses fármacos e incentivar o uso racional com a 
finalidade de contribuir com qualidade de vida dos pacientes. O uso de 
benzodiazepínicos pelos idosos consiste em um desafio que gera um grande 
problema de saúde pública no Brasil, diante disso, torna-se relevante um estudo 
que possibilite orientação farmacêutica quanto ao uso racional dessas drogas 
voltada para essa faixa etária. Faz-se necessário em cada caso, onde há 
prescrição de medicação psicotrópica um acompanhamento regular. O padrão 
de prescrição e também a ausência de avaliações regulares dos efeitos dos 
medicamentos podem acarretar o abuso dessa droga. A atenção farmacêutica 
baseia-se na ideia que o paciente deve ser o principal usufruidor dessa 
assistência. Onde a finalidade desta prática consiste numa farmacoterapia 
voltada as necessidades clínicas do paciente visando sua saúde e qualidade de 
vida. Para conseguir tal objetivo o farmacêutico utilizará de estratégias, 
comportamentos, compromissos, questionamentos, valores éticos, através de 
sua função, conhecimento, responsabilidades e das habilidades deste 
profissional que levarão a tal resultado. 
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