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RESUMO 

Introdução: Os benzodiazepínicos (BZD) são substâncias que são capazes de afetar 
a atividade mental e são consideradas drogas psicoativas, elas provocam alteração 
nas sensações do indivíduo que a consomem, no estado emocional e no grau de 
consciência, por estes motivos sua prescrição e seu consumo deve ser racional, pois 
o bem estar e a sensação de prazer que ela provoca no usuário o faz o tornar cada 
vez mais dependente e tolerante a substância consumida levando esse indivíduo um 
quadro de usuário crônico. A epidemia das doenças mentais vem aumentando de 
maneira assustadora, algumas patologias tem se tornado cada vez mais comum neste 
século, como por exemplo: insônia, abstinência como consequência do abuso de 
drogas e álcool, ansiedade, perturbações afetivas, epilepsia, desejos suicidas dentre 
outras. São por estes principais motivos que esta classe de medicamentos se tornou 
cada vez mais conhecida e presente na vida das pessoas, tornando os dias mais leves 
e suportáveis, mas excedendo o tempo de limite da utilização é bem provável que ele 
cause um alto grau de dependência e traga também alguns efeitos adversos, por isto 
é importante que a população tenha consciência sobre os danos que estas drogas 
causam para um usuário crônico. Esta pesquisa tem como o objetivo geral investigar 
as características (idade, sexo, aspectos sociais e econômicos) de um usuário crônico 
dos BZD, os específicos foram a importância de conhecer o assunto, se a 
automedicação é o principal fator a levar a tal situação apesar de ser uma droga de 
uso restrito que deve ser acompanhada por um profissional devidamente capacitado 
e avaliar os riscos benefícios de quem a utiliza. Metodologia: O presente estudo é 
produzido a partir de uma revisão bibliográfica sobre os benzodiazepínicos e o perfil 
dos usuários crônicos destes medicamentos, a base dados utilizada foi livros, artigos 
e monografias disponibilizadas em sites de busca como, Google acadêmico e Scientifc 
Eletronic Library Online (SCIELO). Resultados e Discussão: A CEBRID (Centro 
Brasileiro de Informações sobre Drogas) divulgou uns dados de 108 cidades que 
foram pesquisadas, e a partir dos entrevistados chegaram aos seguintes resultados: 
a dependência por benzodiazepínicos teve uma porcentagem de 0,5% que foi maior 
que a dependência por estimulantes afentamínicos (anorexígenos) que teve o 
percentual de 0,1% e por solventes que teve um total de 0,2% mas foi menor que por 
maconha que atingiu 1,2 %. De acordo com o estudo feito por NORDON et al. (2009) 
na Unidade Básica de Saúde da vila barão em Sorocaba (SP), foram entrevistadas 
350 mulheres destas (13,14%) eram usuárias dos benzodiazepínicos a idade em que 
mais se consume estes medicamentos é a faixa entre 50 e 59 anos correspondendo 
a (29,7%) das entrevistadas, a maioria eram casadas ou moravam junto com o 
parceiro (67,42%) e também a maioria com (28,6%) eram analfabetas, e por fim 
chegaram à conclusão que as mulheres com a menor renda eram as mais suscetíveis 
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a utilização destes medicamentos. O medicamento mais usado foi o Diazepam 
(76,08%). Para justificar o predomínio do uso dos benzodiazepínicos em pessoas que 
se encaixam na categoria de menor poder aquisitivo e menor estudo se chega a um 
resultado que por estas pessoas estarem mais distantes de informações e que como 
meio de resolução para problemas psicossociais as mesmas recorrem ao uso destes 
medicamentos se afundando em um perigoso caminho sem se quer ter consciência 
de tal perigo. Uma análise feita no município de Coronel Fabriciano (MG) objetivou 
verificar as prescrições dos benzodiazepínicos no serviço municipal de saúde e 
chegaram ao seguinte resultado, (75%) das prescrições eram indicadas para 
mulheres adultas a média de idade neste estudo foi 49,7 anos trazendo uma 
porcentagem de (25%) para a população idosa, o tratamento continuado foi de mais 
de (50%) dos pacientes analisados, o Diazepam liderava as prescrições com (59,7%) 
e também foram constatadas que aproximadamente (70%) das prescrições eram 
inadequadas. A partir de uma exploração acerca do assunto voltado a saúde mental, 
os profissionais de instituições de Saúde Pública em Fortaleza – CE foram submetidos 
a uma entrevista. Os profissionais relataram que o sexo feminino é o mais propicio e 
o que mais utiliza os  benzodiazepínicos, a literatura afirma que os números chegam 
a ser 3 vezes maior se comparado ao sexo masculino, tal fato é justificado pelos 
profissionais que o motivo é que as mulheres são cobertas de tarefas cansativas e 
estressantes, trabalham fora e ainda precisam dá conta das tarefas de casa e o 
utilizam como “fuga de problemas”. Já quando questionados sobre a idade desses 
usuários as idosas lideram com 88,89% e como justificativa para tamanha 
dessemelhança são problemas relacionados ao domicilio, elas se tornam de 
dependentes de pessoas e por vezes convivem com pessoas alcoólatras. Além disso 
ainda levam em consideração a cultura da automedicação, está com algum tipo de 
problema relata para uma pessoa próxima e a pessoa que já consumiu o medicamento 
acaba falando as vantagens que eles proporcionam fazendo com que a pessoa seja 
induzida a ir atrás do profissional e atrás de receitas. O perfil traçado por Bonafin 
(2012) certificou que a população que mais utiliza os benzodiazepínicos de fato são 
as mulheres, idosos, pessoas carentes e com baixa escolaridade e informação, e foi 
visto como um problema de saúde pública com vários envolvidos desde o próprio 
usuário, familiar do usuário e os profissionais envolvidos na prescrição do fármaco e 
na dispensação do mesmo, o despreparo dos profissionais envolvidos e a má 
informação dos consumidores favorecem para este estado de alerta para a formação 
de possíveis usuários crônicos, dependentes destes medicamentos dos 
entrevistados. De acordo com os dados coletados na pesquisa o sexo feminino liderou 
e são as que mais recorrem ao uso deste medicamento chegando a ser até três vezes 
maior se comparado ao sexo masculino, o medicamento que eles mais utilizam é o 
Diazepam, a faixa etária dos usuários fica entre 45 a 65 anos, ou seja, a maioria são 
idoso e eles possuem baixa escolaridade e baixa renda familiar e consequentemente 
possui pouquíssima informação acerca do assunto. Conclusão: O estudo sobre o 
perfil dos usuários crônicos dos benzodiazepínicos é de suma importância, visto que 
a uma procura exorbitante por este medicamento, além do preocupante dado que 
mostra a dependência com um determinado tempo de uso. É possível traçar uma 
população que está mais sujeita a recorrer a este tipo de refúgio diante as doenças 
mentais que mais afligem a sociedade e expor a necessidade e importância de realizar 
estratégias de prevenção do uso irracional destes fármacos. 
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ABSTRACT  

Introduction: Benzodiazepines (BZD) are substances that are capable of affecting 
mental activity and are exposed to psychoactive drugs, they cause alteration in the 
individual's sensations that consume it, in the emotional state and in the degree of 
conscience, for these reasons its prescription and its consumption must be rational, 
because the well-being and the pleasure sensation that it provokes in the user makes 
it make it increasingly dependent and tolerant of the substance consumed taking this 
individual a chronic user picture. The epidemic of mental illness is growing alarmingly, 
some pathologies have become increasingly common in this century, such as: 
insomnia, abstinence as a consequence of drug and alcohol abuse, anxiety, affective 
disorders, epilepsy, suicidal desires among others. It is for these main reasons that 
this class of medicines has become increasingly known and present in people's lives, 
making the days lighter and more bearable, but exceeding the time limit for use is likely 
to cause a high degree of dependence. and also bring some adverse effects, so it is 
important for the population to be aware of the harm these drugs cause to a chronic 
user. This research has as its general objective to investigate the characteristics (age, 
sex, social and economic aspects) of a chronic BZD user, the specifics were the 
importance of knowing the subject, if self-medication is the main factor leading to such 
situation despite being a restricted drug that should be accompanied by a properly 
trained professional and assess the risks and benefits of those who use it. 
Methodology: This study is produced from a bibliographic review about 
benzodiazepines and the profile of chronic users of these drugs, the database used 
was books, articles and monographs available on search sites such as Google Scholar 
and Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Results and Discussion: CEBRID 
(Brazilian Center for Drug Information) released data from 108 cities that were 
surveyed, and from the respondents came to the following results: dependence on 
benzodiazepines had a percentage of 0.5% that was greater than dependence on 
aphentamine stimulants (anorectic) that had a percentage of 0.1% and for solvents 
that had a total of 0.2% but was lower than for marijuana that reached 1.2%. According 
to the study by NORDON et al. (2009) in the Basic Health Unit of the village barão in 
Sorocaba (SP), 350 women were interviewed (13.14%) were users of 
benzodiazepines. (29.7%) of the interviewees, most were married or lived with their 
partner (67.42%) and also the majority with (28.6%) were illiterate, and finally came to 
the conclusion that women with the lowest income were the most susceptible to use 
these drugs. The most used drug was Diazepam (76.08%). To justify the 
predominance of benzodiazepine use in people who fall into the category of lower 
purchasing power and less study, one comes to the result that these people are more 
distant from information and that as a means of solving psychosocial problems they 
resort to the use of benzodiazepines. of these drugs sinking in a dangerous way 
without being aware of such danger. An analysis made in Coronel Fabriciano (MG) 
aimed to verify the prescriptions of benzodiazepines in the municipal health service 
and reached the following result, (75%) of the prescriptions were indicated for adult 
women. The average age in this study was 49.7 years. bringing a percentage of (25%) 
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to the elderly population, continued treatment was more than (50%) of the patients 
analyzed, Diazepam led the prescriptions with (59.7%) and it was also found that 
approximately (70%) prescriptions were inadequate. From an exploration on the 
subject focused on mental health, the professionals of public health institutions in 
Fortaleza - CE were subjected to an interview. Professionals reported that females are 
the most propitious and the most used benzodiazepines, the literature states that the 
numbers are up to 3 times higher compared to males, this fact is justified by 
professionals that the reason is that women they are covered with stressful and tiring 
tasks, work outside the home and still need to do their homework and use it as a 
“problem breakout”. When asked about the age of these users the elderly lead with 
88.89% and as justification for such similarity are problems related to home, they 
become dependent on people and sometimes live with alcoholics. In addition they still 
take into consideration the culture of self-medication, is having some kind of problem 
reports to a close person and the person who has consumed the drug ends up talking 
about the advantages that they provide causing the person to be induced to go after 
the professional and behind recipes. The profile drawn by Bonafin (2012) certifies that 
the population that most uses benzodiazepines in fact are women, the elderly, poor 
people with low education and information, and was seen as a public health problem 
with many involved since the user himself. , family member of the user and the 
professionals involved in the prescription and dispensation of the drug, the 
unpreparedness of the professionals involved and the bad information of the 
consumers favors this alertness for the formation of possible chronic users, dependent 
on these drugs from the interviewees. According to the data collected in the survey, 
females led the way and are the most recurrent use of this drug being up to three times 
higher compared to males, the drug they use most is Diazepam, the age group of 
users. between 45 and 65 years old, that is, most are elderly and they have low 
education and low family income and consequently have very little information about 
the subject. Conclusion: The study on the profile of chronic users of benzodiazepines 
is extremely important, given the exorbitant demand for this drug, besides the worrying 
because it shows the dependence with a certain time of use. It is possible to trace a 
population that is more likely to resort to this type of refuge from the mental illnesses 
that most afflict society and expose the need and importance of carrying out strategies 
to prevent the irrational use of these drugs. 
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