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INTRODUÇÃO 
Os benzodiazepínicos são fármacos com efeito ansiolítico e 
que, muitas vezes, são utilizados no manejo de outras 
comorbidades, tais como a insônia. Os pacientes, 
comumente, no entanto, adotam comportamentos 
comprometedores da qualidade do sono, os quais, 
acredita-se, deveriam ser abordados pelo médico, antes 
mesmo da prescrição de tais medicamentos.

Elaborar um projeto de intervenção que possibilite a 
melhora da qualidade do sono dos usuários com a 
finalidade de se promover a diminuição da prescrição de 
benzodiazepínicos.  

OBJETIVO

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

Utilizou-se o método Planejamento Estratégico Situacional 
– PES  (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010) e realizou-se uma 
revisão bibliográfica nos bancos de dados ScieLO e LILACS, 
utilizando-se os descritores: benzodiazepínicos, abuso, 
insônia e higiene do sono, sendo o período de busca das 
publicações de 2004 a  2014.

METODOLOGIA 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O uso indiscriminado de benzodiazepínicos é um problema 
de escala mundial que tem promovido diversos efeitos 
colaterais, além de sobrecarregar financeiramente o sistema 
de saúde. Atenta-se, atualmente, para a terapia não 
farmacológica da insônia, obtendo-se resultados animadores 
com a “Higiene do Sono”.

Os benzodiazepínicos são drogas que atuam no SNC que, 
quando usadas por períodos superiores a  4-6 semanas, 
podem levar ao desenvolvimento de tolerância, abstinência 
e dependência. A “Higiene do Sono”, por sua vez, é 
composta por orientações gerais que favorecem a 
sincronização biológica do ciclo sono-vigília e tem se 
mostrado uma importante ferramenta na abordagem da 
insônia.

Problema 
prioritário

O uso indiscriminado de benzodiazepínicos na 
abordagem da insônia.

Nó crítico 
(1)

A adoção de práticas que comprometem a 
qualidade do sono.

Projeto (1) Oficinas de “Higiene do Sono”.
Resultados 

(1)
Diminuir as queixas de insônia na atenção básica, 
inicialmente no PSF onde atuo.

Nó crítico 
(2)

A medicalização da saúde por parte dos médicos

Projeto (2) Palestras com os médicos do município a fim de 
conscientizá-los à abordagem de forma preventiva 
da insônia.

Resulados 
(2)

Diminuir a expedição de tais fármacos pela 
“Farmácia de Minas”.

Nó crítico 
(3)

O sedentarismo.

Projeto (3) Projeto “Caminhada Itinerante”.
Resultados 

(3)
Incentivar a criação de grupos de caminhadas e 
implementar maior adesão aos grupos de 
atividades físicas já instaurados no município.
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