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RESUMO 
 
 
Este estudo teve por objetivo discutir a prevalência e o impacto do uso de 
benzodiazepínicos na população idosa. Trata-se de uma revisão narrativa a partir de 
uma investigação bibliográfica dos principais estudos dentro da literatura, por meio dos 
portais da Biblioteca Virtual em Saúde, material didático do Curso de Especialização 
em Atenção Básica em Saúde da Família, Linhas Guias da Atenção Básica de Saúde da 
Secretaria de Saúde-MG e textos de livros especializados. Após a leitura dos artigos 
encontrados foram selecionados aqueles que abordavam o tema proposto. Os resultados 
apontam que as fobias são os transtornos mais frequentes na população idosa, com uma 
prevalência chegando até 16%, seguido do transtorno de ansiedade generalizada, com 
prevalência 0,7-7,1%. Entre os idosos que faziam uso contínuo de benzodiazepínicos foi 
encontrada uma prevalência de 31,9%-7,4 %, sendo que a menor prevalência foi num 
estudo em um centro de convivência para mulheres idosas, evidenciando o efeito 
benéfico das atividades de lazer para os idosos. Os estudos evidenciam também um 
aumento do risco de queda seguida de fratura, déficit cognitivo, taxa de mortalidade e 
pior qualidade de sono no idoso com uso continuado de benzodiazepínicos. 
Considerando os resultados apresentados no trabalho é imprescindível uma avaliação 
criteriosa antes de indicá-los e um monitoramento deve ser realizado em todos idosos 
em uso de benzodiazepínicos. 
 
DESCRITORES: Ansiolíticos; Agentes Ansiolíticos; Idosos. 
 
ABSTRACT 
 
This study aimed discuss  the practice of prescribing the use of benzodiazepines in the 
elderly. Has the objective understanding of the clinical picture of anxiety  identify the 
prevailed and the impact of the use of benzodiazepines in the elderly population. It is a 
narrative review based on a literature search of major studies in the literature on the 
subject, through the portals of virtual health library, teaching material of CEABSF, 
guidelines of basic health care. After reading the articles found in the research we 
selected articles that addressed issues related to review objectives. Phobias are the most 
common disorders elderly population, the prevalence reached up to 16%, coming 
second at the generalized anxiety disorder, with prevalence of 0, 7  %-7,1%. Among the 
elderly who used benzodiazepines found a prevalence of 31, 9%-7,4 %  being the lowest 
prevalence was in a study of a day care center for elderly women, demonstrating the 
beneficial effect of leisure activities for elderly. Studies also showed an increased risk of 
falls, cognitive deficit, mortality rate and worse sleep quality in the elderly who made 
continuous use of benzodiazepines. Considering the results presented in the work is 
essential to a judicious evaluation before them and indicate a monitoring should be 
conducted into all the elderly in use of  benzodiazepines. 
 
KEYWORDS: Anxiolytics; Anxiolytics Agents; Aged. 
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1-INTRODUÇÃO 

 
 
                                                                                                                                                                                                               
 

                                                                                                                                                                                                                                                         
A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito 

individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 

agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde, dirigidas a 

populações de territórios bem delimitados, pelas as quais assume a responsabilidade 

sanitária. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da 

coordenação de cuidado, do vínculo e da continuidade, da integralidade, da 

responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. A atenção 

básica considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na 

inserção sócio cultural, para que o indivíduo viva de modo saudável (BRASIL, 2006). 
  

Neste contexto a estratégia de saúde da família (ESF) apresenta-se como uma estratégia 

de reestruturação da atenção do sistema público de saúde. É através dessa estratégia que 

vêm ocorrendo mudanças no modelo assistencial tradicional, cheio de fragilidades e 

limitações, para um novo modelo que é regido pelos princípios do Sistema Único de 

Saúde (SUS).  

O cenário desse estudo é o sistema de saúde de Cordisburgo-MG regido pelo SUS 

composto por três equipes de saúde da família, um hospital de pequeno porte e uma 

assistência à saúde bucal desvinculada da ESF.  

Optei pelo trabalho na ESF Cordisvida há 12 anos, durante a implantação da Estratégia 

da Saúde Família em Cordisburgo, na época em que todo o atendimento médico era 

realizado no Hospital Municipal de forma centralizada, desorganizada, com excessiva 

demanda no atendimento.  

 Na área de abrangência do ESF Cordisvida existem 3.165 moradores de baixo nível 

sócio-econômico, distribuídos em sete micro-áreas, vivendo num território com 

saneamento básico precário. O trabalho é geralmente informal, desempenhado nos 

setores rural, doméstico e comercial. Dos vários problemas enfrentados nesta Unidade 

Básica de Saúde, podemos citar os principais: 
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        - Alta prevalência em dependência química; 

        - Alta prevalência de prescrição de psicotrópicos; 

        - Carência alimentar; 

        - Desnutrição; 

        - Desinformação; 

        - Gravidez na adolescência; 

        - Pouco apoio dos gestores; 

        - Falta de planejamento familiar; 

        - Risco de proliferação do Aedys (SILVA, 2009).  

Poucos portadores de sofrimento mental da ESF Cordisvida participam das reuniões 

disponíveis pelo Centro de Convivência do Grupo Renascer para essa clientela. Estas 

reuniões são realizadas mensalmente, coordenadas pelo agente de saúde, onde são 

realizadas as atividades de costuras e bordados e bate papo. A psicóloga, o médico e a 

enfermeira, raramente realizam oficinas terapêuticas para reabilitação psicossocial 

destes portadores de sofrimento mental. Mensalmente, uma tarde é reservada para o 

aviamento de receita dos medicamentos controlados, onde o médico assistente faz uma 

avaliação rápida do caso, assentado no meio do corredor, sem nenhuma privacidade, 

para conseguir atender o excesso de demanda de receita de psicotrópicos. Os acamados, 

os idosos frágeis, não seguem esta rotina, o médico-assistente, após informação do 

quadro clínico feito pela equipe de saúde, prescreve o medicamento e entrega a receita 

para um familiar, um cuidador ou agente de saúde. 

Neste cenário, a opção pelo Curso de Especialização em Atenção Básica em Saúde 

Família (CEABSF) contribuiu para a qualificação profissional da equipe da atenção 

básica, ainda pouco estruturada. No decorrer do curso realizamos várias atividades 

escritas, diferentes fóruns, durante os quais a realidade vivenciada por cada equipe era 

discutida; encontros presenciais quando eram realizadas oficinas com os participantes, 

apresentações de temas relevantes e provas sem consulta. Todas as atividades eram 

avaliadas pelo tutor e encaminhadas para a coordenação do CEABSF. 

A escolha do tema “USO DE BENZODIAZEPÍNICOS NA POPULAÇÃO IDOSA” foi 

devido à alta prevalência de ansiedade, ao uso abusivo dos benzodiazepínicos nesta  

faixa etária e principalmente pela alta vulnerabilidade do idoso aos efeitos colaterais dos 

medicamentos. O uso abusivo de benzodiazepínicos é evidente na população da área de 

abrangência da ESF Cordisvida, causando vários efeitos colaterais e prejuízos para a 

sociedade.  Estes danos são mais expressivos na população idosa devido às 
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modificações da farmacodinâmica e farmacocinética decorrente do processo de 

envelhecimento. 

 

 

2-OBJETIVO 

Discutir a prevalência e o impacto do uso de benzodiazepínicos na população idosa. 

 

3-METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para elaboração deste trabalho foi à pesquisa bibliográfica 

modalidade de revisão narrativa, uma vez que ela possibilita acessar artigos publicados 

a respeito do tema proposto pela pesquisa e atende, por conseguinte, ao objetivo 

delineado.                         

Segundo Martins (2001), pesquisa bibliográfica trata-se da abordagem metodológica 

mais adequada para a elaboração de um trabalho acadêmico. A pesquisa bibliográfica 

procura explicar e discutir um tema com base em referências teóricas publicadas em 

livros, revistas, periódicos e outros.  
 Ruiz (2006) define bibliografia como o conjunto dos livros escritos sobre determinado 

assunto. Afirma que a pesquisa bibliográfica consiste no exame desse manancial, para 

levantamento e análise do que já foi produzido sobre determinado assunto. Podemos somar a 

este acervo as consultas a bases de dados, periódicos e artigos indexados. 

  

Para Marconi e Lakatos (2001, p.43), a pesquisa bibliográfica “é um 

procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir novos 

fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer campo de conhecimento”. 

Para este trabalho, escolhemos, inicialmente, como recorte temporal os últimos 

10 anos. 

A revisão narrativa constitui-se, essencialmente, de análise da literatura publicada em 

livros, artigos de revista e na interpretação e análise crítica pessoal do autor.  

 A base de dados escolhida  para esta pesquisa foi a Literatura Latino-Americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde – LILACs e também realizamos pesquisa de artigos 

no Scientific Electronic Library Online – SCIELO, além dos manuais do Ministério da 

Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde, de Minas Gerais, Portais da Biblioteca Virtual 

em Saúde, Biblioteca Virtual do CEABSF, usando os descritores ansiolíticos, agentes 
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ansiolíticos e idosos; material didático do CEABSF; Linhas Guias da Atenção Básica de 

Saúde (MG) e textos de livros especializados. 

 

Após o levantamento bibliográfico, os artigos repetidos foram excluídos. 

Posteriormente realizou-se a leitura atentiva  do material selecionado, foi feito  

fichamentos dos conteúdos de onde extraiu as informações necessárias para a 

construção deste trabalho.  

No cômputo geral, este trabalho se baseou em 10 artigos que abordam a prevalência e o 

impacto do uso de benzodiazepínicos na população idosa. A coleta de dados foi 

realizada durante os meses de março e abril de 2010. 
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4- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

 Com o objetivo de esquematizar a apresentação da revisão da literatura, destacou-se 

especificamente a prevalência e o impacto do uso de benzodiazepínicos na população 

idosa. 

Foi abordado também transtornos ansiosos na população idosa. A revisão da  literatura 

se deu a partir da definição  de eixos temáticos, a saber: 

 

4.1 TRANSTORNOS ANSIOSOS NA POPULAÇÃO IDOSA 

 

“A velhice, quando não adaptada às exigências sociais disciplinares, é vista como 

estorvo de um suposto progresso capitalista, como ameaça à capacidade produtiva do 

indivíduo pelas exigências de comportamentos e movimentos padronizados, impostos 

pela sociedade capitalista” (LOPES, 2000 apud MENDONÇA et al 2008, p.2).  

Nesse sentido, as alterações do ritmo do idoso são vistas muitas vezes como distúrbios 

do humor ou afeto, além de levá-lo a uma exclusão e ao distanciamento social, o que 

não deixa de se refletir sobre sua saúde, no instante em que necessita de maiores 

cuidados e atenção. Para driblar tal situação, o idoso é levado a buscar mecanismos de 

defesa em sua vida cotidiana, como o uso de medicamentos (LOPES, 2000 apud 

MENDONÇA et al., 2008).  
Várias mudanças envolvem velhice e gênero, sendo peculiares a cada 

país, a cada sociedade, a cada grupo. A velhice ganhou novos 

conceitos, passou, progressivamente, no Brasil, de uma representação 

privada e familiar a uma expressão social, uma representação 

pública, fazendo com que ganhasse autonomia na decisão política, 

individualizando suas responsabilidades (DEBERT, 1999 apud 

MENDONÇA et al., 2008, p.3)  

 Para esses autores, os estilos de vida propostos pela mídia e os especialistas, incentivam 

e muitas vezes transformam o idoso em um grande consumidor de técnicas de boa 

aparência e do bem estar, das dietas, dos exercícios, dos medicamentos, dos cosméticos, 

das vitaminas. 

“A juventude passou para o estágio de  valor, um bem a ser conquistado através de 

estilos de vida adequados e ao consumo de mercadorias para conter a velhice” 

(DEBERT, 1999 apud MENDONÇA et al., 2008, p.3). Desse modo, o consumo de 

medicamentos entre as diferentes idades e sexos, é incentivado pela adequação aos 
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valores sociais, da mesma maneira como se torna preceito a busca por um corpo jovial e 

disciplinado (MENDONÇA et al, 2008)  
Muitos idosos são acometidos por distúrbios mentais, e devido a esta 

alta taxa de problemas psiquiátricos ou emocionais nesses, o número 

de pessoas que procuram serviços de atendimento em saúde mental 

cresce a cada ano. Em um estudo realizado em uma área urbana no 

norte de Minas Gerais, evidenciou-se uma prevalência de distúrbios 

mentais de 29,3% no total de 327 idosos investigados (MAIA et al., 

2004 apud OLIVEIRA et al., 2006, p.352)  

“Dentre os transtornos ansiosos a ansiedade é descrita como uma emoção normal do ser 

humano, útil para sua sobrevivência melhorando o desempenho quando antecipa uma 

situação de perigo” (GENTIL e FILHO e cols., 1995 apud FILHO e NETO, 2005, 

p.163). Pode ser considerada patológica quando suas manifestações são excessivas em 

intensidade, duração, frequência ou com impacto negativo sobre o desempenho e a vida 

do indivíduo de uma forma geral. A ansiedade é caracterizada por sintomas físicos, 

psíquicos e comportamentais. Os sintomas de ansiedade são: taquicardia, palidez, rubor, 

suor, urgência de urinar ou defecar, taquipnéia, arrepios, midríase, dores, contraturas, 

tremores, adormecimentos, sufocação, tensão, apreensão, dificuldade de concentração e 

memória, agitação, insônia e outros (FILHO e NETO, 2005). 

O transtorno de ansiedade generalizada é o segundo transtorno ansioso mais frequente 

no idoso, com prevalência de 0.7% a 7.1%, apresentando ansiedade patológica 

excessiva e preocupação a maior parte do tempo, diante de vários eventos ou atividades 

(FILHO e NETO, 2005). 

0 quadro misto de ansiedade e depressão é um diagnóstico frequente na população geral 

e idosa. 

Os transtornos ansiosos ocorrem  também no transtorno de pânico, nas fobias e  no 

transtorno obsessivo compulsivo que serão abordados a seguir. 

O transtorno do pânico caracteriza-se por repetidos ataques de pânico, que são episódios 

agudos e auto-limitados de medo e sensação de perigo ou de morte iminente, com 

hiperatividade autonômica e mal estar, falta de ar, tremor, tontura, ondas de calor ou frio 

e sudorese, mãos geladas, taquicardias e formigamentos (FILHO e NETO, 2005)  
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As fobias são transtornos mais frequentes na população idosa, com prevalências de até 

16% em indivíduos com mais de 65 anos, manifestando com sensação de medo 

persistente e irracional de um objeto específico, atividade ou situação, considerados sem 

perigo (FILHO e NETO, 2005). 

O transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) é caracterizado pela presença de obsessões 

e/ou compulsões comprometendo a qualidade de vida das pessoas e, apontam para 

prejuízos significativos em diversos aspectos da vida, mas em especial nas relações 

sociais e familiares e no desempenho ocupacional. A prevalência na população idosa 

varia de 0 a 1.5% (FLINT, 1999 apud FILHO e NETO, 2005).  Diante de pacientes com 

TOC, com início recente em idosos, uma cuidadosa investigação no sentido de afastar 

etiologias orgânicas deve ser conduzida (FILHO e NETO, 2005).  

Nesse contexto, os Benzodiazepínicos foram amplamente prescritos no tratamento dos 

transtornos ansiosos durante toda década de 1970, como uma opção segura e de baixa 

toxicidade. No final dessa década, começaram a detectar potencial de uso nocivo e risco 

de dependência entre os usuários de tais substâncias. Atualmente, os Benzodiazepínicos 

ainda possuem indicações precisas para controle da ansiedade e como tratamento 

adjuvante dos principais transtornos psiquiátricos, mas continuam sendo prescritos de 

modo indiscriminado, tanto por psiquiatras quanto por médicos de outras 

especialidades. Estima-se que 50 milhões de pessoas façam uso diário de 

Benzodiazepínicos, encontrando-se maior prevalência em mulheres acima de 50 anos, 

com problemas médicos e psiquiátricos crônicos (NASTASY et al., 2008). 

Apesar de geralmente bem toleradas, os Benzodiazepínicos podem apresentar os 

seguintes efeitos colaterais: 

        - Sonolência excessiva diurna; 

        - Piora da coordenação motora fina; 

        - Piora da memória (amnésia anterógrada); 

        - Tontura, zumbidos; 

        - Quedas e fraturas; 

                 - Reação paradoxal: consiste de excitação, agressividade ou desinibição; 

        - “Anestesia emocional” – indiferença afetiva a eventos da vida (NASTASY et al., 

2008). 
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 Para esses autores os idosos apresentam um maior risco de interação medicamentosa, 

com piora do desempenho psicomotor e cognitivo, porém reversível, quedas e risco de 

acidente no trânsito além do risco de dependência (NASTASY et al., 2008). 

Os benzodiazepínicos atuam preferencialmente sobre a formação reticular ascendente 

do mesencéfalo, o sistema límbico, medula e cerebelo. Eles atuam aumentando a 

inibição pré-/ pós sináptica através de receptor específico do benzodiazepínico, que 

constitui parte integrante do complexo de canal de GABAA,  receptor cloreto. São 

usados no tratamento de ansiedade, como anticonvulsivante, miorrelaxante e medicação 

pré-anestésica. Os benzodiazepínicos são fármacos relativamente seguros, seus efeitos 

colaterais consistem em tonteira, vertigem, ataxia, desorientação, amnésia, 

prolongamento do tempo de reação e comprometimento das habilidades motoras, 

fraqueza, visão embaçada, irritabilidade, sudorese e outros. (TRIPATHI,KD, 2006)
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4.2 Apresentação dos Resultados 
Considerando os 10 artigos da amostra, com o intuito de apresentar os dados encontrados elaborou-se um quadro sinóptico para facilitar a 

visualização.  

Foram mencionadas as características relacionadas às publicações científicas: título, autor, ano de publicação, objetivos, métodos e principais 

resultados.  

Posteriormente estes dados foram analisados  e discutidos. 

 

Quadro 1 Características das publicações-2011   
 

 

Autor/ano de 

publicação 

 

Título 

 

Objetivos 
 

 Métodos 

 

Resultados. 

BIERMA, 

E.M . et al. 

( 2007) 

The effect of chronic 

benzodiazepine use on 

cognitive  functioning 

in the older persons: 

Investigar os efeitos dos 

benzodiazepínicos no 

desempenho cognitivo em 

idosos em desenho longitudinal. 

Estudo longitudinal realizado em Amsterdã 

(LASA), nos países baixos. Foram incluídos 

2.105 idosos   e repetiram as medições 

durante um período de nove anos. Para 

Um efeito negativo do uso de benzodiazepínicos 

no desempenho cognitivo foi encontrado. No 

entanto, os tamanhos do efeito foram muito 

pequenos. 
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good, bad or 

indifferent? 

todos benzodiazepínicos, o tipo, dose, 

frequência e duração do uso foi medido. O 

equivalente da dose de diazepam foi 

determinado em relação ao tipo e dosagem 

acumulada. Função cognitiva foi medida e 

comparada. 
XAVIER, 

F.M.F. et al. 

(2000) 

Uso de 

benzodiazepínicos 

entre idosos residentes 

na comunidade: 

prevalência, impacto 

sobre a função 

cognitiva e sobre o 

sono 

Determinar a prevalência do 

uso diário e contínuo dos 

benzodiazepínicos entre idosos 

residentes na comunidade. 

Identificar o impacto deste uso 

sobre os padrões do sono e 

sobre a função cognitiva. 

É uma pesquisa de campo com amostra 

randômica. 

A prevalência do uso contínuo de 

benzodiazepínicos na forma diária foi de 13,6%. 

Sujeitos que usavam esses medicamentos, 

apresentavam um pior estado de saúde geral. 

Não houve impacto demonstrável  sobre a 

função cognitiva, porém associou-se a uma pior 

qualidade de sono. 

COUTINHO, 

E.S. F; 

SILVA, S.D. 

( 2002 ) 

 

Uso de medicamentos 

como fator de risco 

para fratura grave 

decorrente de queda 

em idosos 

Avaliar o papel do uso de um 

conjunto de medicamentos, 

como fator de risco para esses 

acidentes entre pessoas de 60 

anos ou mais na cidade do Rio 

de Janeiro, Brasil. 

Pesquisa de campo. Houve aumento no risco desses acidentes para 

os bloqueadores dos canais de cálcio (OR=1,9) 

e benzodiazepínicos (OR=2,09), redução para 

diuréticos (OR=0,4). 

OLIVEIRA, 

K. L. et al. 

Relação entre 

ansiedade, depressão e 

Explorar a relação entre 

ansiedade, depressão e 

Pesquisa de campo. Os resultados evidenciaram relação  

estaticamente significativa entre ansiedade, 



 17 

(2006) 

 

 

desesperança entre 

grupos de idosos. 

 

desesperança entre os grupos de 

uma instituição asilar. 

depressão e desesperança nos idosos. O grupo 

de asilares apresentou maior incidência de 

sintomas ansiosos, depressivos e 

desesperançosos em relação aos outros dois 

grupos. 
 

ROZENFEL

D, S. 

(2003) 

Prevalência, fatores 

associados e mal uso 

de medicamentos entre 

os idosos: uma 

revisão. 

Conhecer as características do 

consumo dos medicamentos 

pelo os idosos, para formulação 

de prioridades em assistência  

farmacêutica e regulação desses 

produtos.  

 

 

Revisão de literatura 

A média de produtos medicamentos  usados 

pela pessoa idosa oscila entre dois a cinco 

ao dia. Fatores predisponentes  para o uso 

(idade avançada, sexo feminino, as piores 

condições de saúde e a depressão). As 

classes terapêuticas mais consumidas são  o 

para sistema cardiovascular, anti-reumáticos 

e os analgésicos. Alguns estudos no Brasil 

evidenciaram maior prevalência do uso de 

psicotrópicos em idosas jovens, divorciadas, 

separadas ou viúvas. O mau uso dos 

medicamentos favorece o aparecimento de 

efeitos adversos e das interações. 

PINQUARI, 

M. et al. 

( 2007) 

Treatment of anxiety 

disorders in older 

adults: a metalytic 

Conhecer os resultados do 

tratamento de ansiedade em 

idosos, a fim de melhorar a 

  

Revisão de literatura -  metanálise de 32 

Os idosos tiveram uma maior resposta nos 

sintomas de ansiedade nas intervenções com 
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comparison of 

behavioral and 

pharmacological 

interventions 

qualidade dos cuidados 

realizados para essa faixa etária. 
estudos de tratamentos destinados a 

transtorno de ansiedade em idosos que 

recebem intervenções comportamentais 

ou farmacoterapia. 

farmacoterapias. Ambas as intervenções 

produziram reduções moderada nos 

sintomas depressivos (d=0,59 d= 0,61 X 

unidades SD) e as taxas de abandono eram 

comparáveis.  

ALVARENG

A, J.M. et al. 

(2007) 

Prevalência e 

características 

sociodemográficas 

associadas ao uso de 

benzodiazepínicos  por 

idosos residentes na 

comunidade: projeto 

bambuí 

Determinar a prevalência e 

características 

sociodemográficas associadas 

ao uso de benzodiazepínicos  

entre idosos residentes na 

comunidade. 

Pesquisa de campo – estudo transversal A prevalência do uso de benzodiazepínicos foi 

de 21,7%; 68,7% faziam uso do medicamento 

há pelo menos um ano, 31,3% há pelo menos 

cinco anos e 53,2% faziam uso de 

benzodiazepínicos de meia vida  

longa. O medicamento de uso mais comum foi o 

bromazepam (35,6%), seguido pelo diazepam 

(22,5%), clonazepam (12,6%) e lorazepam 

(7,8%). 
DAILLY,E.; 

BOURIN,M. 

(2008) 

The use of 

benzodiazepines in the 

aged patient: clinical 

and pharmacological 

considerations 

Propor uma melhor utilização 

dos benzodiazepínicos na 

população geriátrica. 

Revisão bibliográfica Benzodiazepínicos são amplamente usados pelo 

idoso, a prescrição dos benzodiazepínicos está 

associada frequentemente com efeitos adversos 

e são inapropriados para muitos pacientes. Tem 

sido demonstrado que a utilização desses 

medicamentos em pacientes idosos representa 

27% da receita total dos medicamentos. Há 
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evidências que sugerem que os transtornos de 

ansiedade e insônia são por vezes sub-

diagnosticados e sub-tratados em idosos. 

MEDONÇA, 

R. T. et al. 

( 2008) 

Medicalização de 

mulheres idosas e 

interação com o 

consumo de calmantes 

Investigar a interação entre 

gênero, envelhecimento e 

consumo particularizado de 

calmantes (benzodiazepínicos), 

procurando entender como, 

dentro do processo de 

medicalização da sociedade, 

essa interação interfere nos 

modos de utilização e as 

concepções sobre os calmantes 

e como são (re)signados pelas 

consumidoras. 

É uma pesquisa de campo. Observou-se que o consumo de calmantes é 

intensificado entre as mulheres idosas, que 

passam a tratar de conflitos e questões 

cotidianas por meio do uso de medicamentos. 

As mulheres idosas, com experiência de 

frequência dos serviços de saúde, entre eles os 

psiquiátricos, durante vários anos, conseguem 

incorporar experiências e conhecimentos sobre 

o uso de calmantes, promovendo a sua difusão 

no meio social. 

HUF,G.; 

LOPES,C. S.; 

ROZENFEL

D, S (2000 ) 

O uso prolongado de 

benzodiazepínicos em 

mulheres de um centro 

de convivência para 

idosos 

Avaliar o padrão de utilização 

de benzodiazepínicos numa 

população que apresenta riscos 

especiais: as mulheres com 

mais de sessenta anos. 

Pretende-se responder às 

seguintes questões principais: 

É uma pesquisa de campo. A prevalência de uso de benzodiazepínicos na 

última quinzena foi estimada em 21,3% (IC-

95% 18,1-24,5), e a prevalência de uso diário 

por 12 meses ou mais 7.4% (IC 95% 5, 4-9, 4). 

Em uma análise multivariada, o número de 

medicamentos consumidos mostrou uma 

associação importante e progressiva com o uso 
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qual é a prevalência de uso de 

prolongado de 

benzodiazepínicos neste grupo 

de risco e qual a importância do 

número de medicamentos 

consumidos e do número de 

problemas de saúde 

mencionados, características 

ainda pouco exploradas, na 

predição deste padrão de uso. 

prolongado de benzodiazepínicos, com OR = 

2,77 (IC 95%, 1,17-6, 6,57) para aquelas que 

consomem entre quatro a seis medicamentos e 

OR = 7,62 (IC 95% 3,18 – 18,26) para aquelas 

que consomem mais de sete medicamentos. 

Queixas de insônia (OR = 8,87 IC 95% 2,53 – 

31,06) e cefaléia (OR= 3,53 IC 95% 1,82-6,89) 

também estiveram fortemente associadas a este 

padrão de uso. 
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4.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS. 

 
 4.3.1 PREVALÊNCIA DO USO DE BENZODIAZEPÍNICOS NA POPULAÇÃO 

IDOSA 

 

 Segundo KIRBY et al.(1999.p.131)  “os benzodiazepínicos tem sido considerados 

como as drogas psicotrópicas mais frequentemente prescritas para os idosos apesar de 

serem relativamente contra-indicados.” 

TAYLOR et al (1998.p.132), abordam que idosos da faixa etária mais velha apresentam 

uma tendência no uso excessivo de Benzodiazepínicos, bem como observaram que essa 

população na Inglaterra, as mulheres, quando comparadas ao universo masculino, 

recebiam o dobro de prescrições de benzodiazepínicos.   

GURWITZ, 1994 apud ROZENFELD( 2003:218) acrescentam ainda que “em face das 

distorções na produção, na regulamentação, na prescrição e no uso de medicamentos, 

não é de estranhar que quase um quarto dos idosos receba no mínimo um fármaco 

impróprio”.  

A tabela abaixo revela alguns estudos brasileiros que investigaram a prevalência do uso 

de benzodiazepínicos na população idosa. 

 

Tabela-1 PREVALÊNCIA DO USO DE BENZODIAZEPÍNICOS EM IDOSOS 

 

   Estudos                                                                                                   Prevalências 

______________________________________________________________________ 

 Estudo em mulheres de um centro de convivência para idosos (RJ)  7,4% 

(RUF et al., 2000). 

______________________________________________________________________ 

Estudo de 66 idosos residentes em Veranópolis (RS)                       13,6% 

(XAVIER et al., 2000). 

_____________________________________________________________________ 

estudo com idosos da comunidade de Bambuí(MG)                                             21,7% 

(ALVARENGA et al., 2007) 

______________________________________________________________________ 

Esses estudos brasileiros, apresentados na tabela acima, apresentam resultados 

semelhantes aos de outros paises. Um estudo americano realizado por GLEASON et al. 
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(1998) encontraram uma prevalência de 9,9% do uso de benzodiazepínicos na 

população idosa.Outro estudo canadense realizado por ROJAS-FERNANDES et al 

(1999) encontraram uma prevalência de 28%, semelhante a um estudo francês de 

FOURRIER et al. (2001) com uma prevalência de 31,9% do uso de benzodiazepínicos 

na população idosa. 

Constata-se que a prevalência do uso de benzodiazepínicos pelos idosos é alta tanto no 

Brasil como em outros países. 

 
4.4 IMPACTO DO USO DE BENZODIAZEPÍNICOS NA POPULAÇÃO IDOSA 

 

O processo de envelhecimento pode provocar aumento da proporção de tecido adiposo, 

mesmo em idosos magros. Benzodiazepínicos como o diazepam, clonazepam, 

alprazolam e bromazepam são lipossolúveis e se difundem amplamente no tecido 

adiposo. Isto acarreta aumento na concentração de equilíbrio e retardamento da 

eliminação da droga. Também com o envelhecimento ocorre uma redução do fluxo 

sanguíneo hepático e da capacidade de metabolização dos benzodiazepínicos, 

aumentando a duração do efeito desses medicamentos, proibidos para os idosos 

(CHAIMOWICZ, 2009).  
Em 1990, a Associação Psiquiátrica Americana organizou uma força-

tarefa sobre a utilização clínica dos Benzodiazepínicos e concluiu que 

a idade avançada e o uso de Benzodiazepínicos em doses terapêuticas 

numa base diária por mais de quatro meses constituem, isolada ou 

combinadamente, fatores de risco para ao aumento de toxidade, 

especialmente déficit cognitivo e desenvolvimento de dependência 

(APA,1990 apud HUF et al.,1999, p. 352). 

 

“Alguns estudos apontaram para o fato de que o uso de hipnóticos, grupo no quais os 

Benzodiazepínicos estão incluídos, está associado a aumento da mortalidade entre os 

idosos” (ISACSON et al, 1992; LAPANE et al.,1995; KRIPKE et al.,1998;RIED et 

al.,1998 apud HUF et al.,1999, p. 361). 

Outros fatores relacionados aos malefícios do uso abusivo dessa droga são pontuados 

em um estudo avaliativo que diz ser o uso e abuso de medicamentos um fator de risco 

para fratura grave decorrente de queda em idosos com 60 anos ou mais na cidade do Rio 
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de Janeiro (RJ), sendo constatado um aumento dessas quedas, quando os idosos 

tomavam benzodiazepínicos (COUTINHO e SILVA, 2002). 

Bierman (2007) em estudo feito em Amsterdam, The Netherlands, investigou os efeitos 

dos benzodiazepínicos no desempenho cognitivo em idosos, encontrando um efeito 

negativo no desempenho cognitivo, no entanto o tamanho dos efeitos foi muito 

pequeno. 

Dailly e Bourin (2008) menciona o risco de dependência aos benzodiazepínicos, 

ocorrendo a síndrome de retirada, apresentando sintomas de tremores, confusão, 

ansiedade, insônia, convulsão, reações psicóticas, aumento da pressão arterial e 

isquemia do miocárdio. 

 

Após análise dos resultados encontrados na literatura, percebe-se que a prevalência do 

uso de benzodiazepínicos na população idosa no Brasil é alta, semelhantes aos outros 

países. GLEASON et al. (1998) em um estudo americano de 5201 idosos com mais de 

65 anos encontrou uma prevalência de 9,9%. ROJAS- FERNANDES et al. (1999)  em 

um estudo canadense realizado em idosos encontrou uma prevalência de 28%. 

FOURRIER et al. (2001)  em estudo francês de 2792 idosos de 65 anos ou mais 

encontrou uma prevalência de 31,9%. É interessante ressaltar os resultados de HUF et 

al. (2000) os quais observaram uma prevalência menor (7,4%) em centro de convivência 

para mulheres idosas, evidenciando a importância do lazer, do convívio social e das 

atividades em grupo nesta faixa etária. 

Os estudos evidenciam ainda que os idosos em uso continuado de benzodiazepínicos 

apresentam um aumento de risco de queda, déficit cognitivo, taxa de mortalidade, pior 

qualidade de sono, dependência, e alerta para o risco da prescrição de benzodiazepínicos 

para idosos com risco de suicídio.   

O uso de benzodiazepínicos de forma continuada, não apresenta indicação clínica, os 

efeitos colaterais são expressivos nesta faixa etária, trazem mais prejuízo do que 

benefício, devendo, portanto ser evitado na prescrição médica.  
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5-CONCLUSÃO 

 

O CEABSF trouxe uma grande contribuição para a equipe Cordisvida, por meio dele a 

equipe conscientizou-se da importância do trabalho em equipe multidisciplinar, 

aprendeu como diagnosticar os principais problemas enfrentados na unidade básica de 

saúde e a elaborar planos estratégicos para enfretamento desses problemas. A equipe 

evoluiu, e agora está apta para buscar soluções para resolver os problemas da população 

adscrita. Profissionais, usuários e a comunidade devem juntos, planejar ações que 

transformem a realidade vivenciada pela população, levando em consideração os 

aspectos culturais, econômicos e sociais. Durante o curso os conceitos e práticas como 

acolhimento, humanização do atendimento, integralidade da atenção e vínculo, foi 

relevante no processo de ensino-aprendizagem, definindo os princípios gerais da 

atenção básica. 

        A prevalência do uso de benzodiazepínicos na população geral e dos idosos na ESF 

Cordisvida é grande, este fato é retratado nos relatos dos autores pesquisados, diante dos 

efeitos demonstrados deve ter o cuidado ao prescrever os benzodiazepínicos para as 

pessoas idosas,  considerando as modificações naturais do próprio envelhecimento onde 

ocorre alterações no metabolismo.Considerando os resultados apresentados no trabalho, 

o uso dos benzodiazepínicos em idosos pode causar instabilidade postural e 

consequentemente quedas, piora na cognição, incontinência urinária e reação paradoxal. 

Neste sentido o médico e enfermeiro da ESF devem fazer uma avaliação criteriosa antes 

de indicar este medicamento para o idoso, se for mesmo necessário caso as outras 

alternativas de tratamento não tiveram uma eficácia esperada, é primordial a orientação 

da família e cuidador para observar os efeitos colaterais apresentados pelo paciente. O 

monitoramento desse idoso é imprescindível pela equipe de saúde. 

         Esta dependência tem um custo social, humano e financeiro muito grande; causando 

sofrimento do usuário, da família e da equipe de saúde, gerando gastos financeiros com 

medicamentos, internações e cirurgias. 
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	Neste contexto a estratégia de saúde da família (ESF) apresenta-se como uma estratégia de reestruturação da atenção do sistema público de saúde. É através dessa estratégia que vêm ocorrendo mudanças no modelo assistencial tradicional, cheio de fragili...
	O cenário desse estudo é o sistema de saúde de Cordisburgo-MG regido pelo SUS composto por três equipes de saúde da família, um hospital de pequeno porte e uma assistência à saúde bucal desvinculada da ESF.
	Optei pelo trabalho na ESF Cordisvida há 12 anos, durante a implantação da Estratégia da Saúde Família em Cordisburgo, na época em que todo o atendimento médico era realizado no Hospital Municipal de forma centralizada, desorganizada, com excessiva de...
	Na área de abrangência do ESF Cordisvida existem 3.165 moradores de baixo nível sócio-econômico, distribuídos em sete micro-áreas, vivendo num território com saneamento básico precário. O trabalho é geralmente informal, desempenhado nos setores rural...
	- Alta prevalência em dependência química;
	- Alta prevalência de prescrição de psicotrópicos;
	- Carência alimentar;
	- Desnutrição;
	- Desinformação;
	- Gravidez na adolescência;
	- Pouco apoio dos gestores;
	- Falta de planejamento familiar;
	- Risco de proliferação do Aedys (SILVA, 2009).
	Poucos portadores de sofrimento mental da ESF Cordisvida participam das reuniões disponíveis pelo Centro de Convivência do Grupo Renascer para essa clientela. Estas reuniões são realizadas mensalmente, coordenadas pelo agente de saúde, onde são realiz...
	Neste cenário, a opção pelo Curso de Especialização em Atenção Básica em Saúde Família (CEABSF) contribuiu para a qualificação profissional da equipe da atenção básica, ainda pouco estruturada. No decorrer do curso realizamos várias atividades escrita...
	A escolha do tema “USO DE BENZODIAZEPÍNICOS NA POPULAÇÃO IDOSA” foi devido à alta prevalência de ansiedade, ao uso abusivo dos benzodiazepínicos nesta  faixa etária e principalmente pela alta vulnerabilidade do idoso aos efeitos colaterais dos medicam...
	2-OBJETIVO
	Discutir a prevalência e o impacto do uso de benzodiazepínicos na população idosa.
	3-METODOLOGIA
	A revisão narrativa constitui-se, essencialmente, de análise da literatura publicada em livros, artigos de revista e na interpretação e análise crítica pessoal do autor.
	Após o levantamento bibliográfico, os artigos repetidos foram excluídos. Posteriormente realizou-se a leitura atentiva  do material selecionado, foi feito  fichamentos dos conteúdos de onde extraiu as informações necessárias para a construção deste tr...
	4- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
	4.1 TRANSTORNOS ANSIOSOS NA POPULAÇÃO IDOSA
	“A velhice, quando não adaptada às exigências sociais disciplinares, é vista como estorvo de um suposto progresso capitalista, como ameaça à capacidade produtiva do indivíduo pelas exigências de comportamentos e movimentos padronizados, impostos pela ...
	Nesse sentido, as alterações do ritmo do idoso são vistas muitas vezes como distúrbios do humor ou afeto, além de levá-lo a uma exclusão e ao distanciamento social, o que não deixa de se refletir sobre sua saúde, no instante em que necessita de maiore...
	Várias mudanças envolvem velhice e gênero, sendo peculiares a cada país, a cada sociedade, a cada grupo. A velhice ganhou novos conceitos, passou, progressivamente, no Brasil, de uma representação privada e familiar a uma expressão social, uma represe...
	Para esses autores, os estilos de vida propostos pela mídia e os especialistas, incentivam e muitas vezes transformam o idoso em um grande consumidor de técnicas de boa aparência e do bem estar, das dietas, dos exercícios, dos medicamentos, dos cosmé...
	“A juventude passou para o estágio de  valor, um bem a ser conquistado através de estilos de vida adequados e ao consumo de mercadorias para conter a velhice” (DEBERT, 1999 apud MENDONÇA et al., 2008, p.3). Desse modo, o consumo de medicamentos entre ...
	Muitos idosos são acometidos por distúrbios mentais, e devido a esta alta taxa de problemas psiquiátricos ou emocionais nesses, o número de pessoas que procuram serviços de atendimento em saúde mental cresce a cada ano. Em um estudo realizado em uma á...
	“Dentre os transtornos ansiosos a ansiedade é descrita como uma emoção normal do ser humano, útil para sua sobrevivência melhorando o desempenho quando antecipa uma situação de perigo” (GENTIL e FILHO e cols., 1995 apud FILHO e NETO, 2005, p.163). Pod...
	O transtorno do pânico caracteriza-se por repetidos ataques de pânico, que são episódios agudos e auto-limitados de medo e sensação de perigo ou de morte iminente, com hiperatividade autonômica e mal estar, falta de ar, tremor, tontura, ondas de calor...
	As fobias são transtornos mais frequentes na população idosa, com prevalências de até 16% em indivíduos com mais de 65 anos, manifestando com sensação de medo persistente e irracional de um objeto específico, atividade ou situação, considerados sem pe...
	Nesse contexto, os Benzodiazepínicos foram amplamente prescritos no tratamento dos transtornos ansiosos durante toda década de 1970, como uma opção segura e de baixa toxicidade. No final dessa década, começaram a detectar potencial de uso nocivo e ris...
	Apesar de geralmente bem toleradas, os Benzodiazepínicos podem apresentar os seguintes efeitos colaterais:
	- Sonolência excessiva diurna;
	- Piora da coordenação motora fina;
	- Piora da memória (amnésia anterógrada);
	- Tontura, zumbidos;
	- Quedas e fraturas;
	- Reação paradoxal: consiste de excitação, agressividade ou desinibição;
	- “Anestesia emocional” – indiferença afetiva a eventos da vida (NASTASY et al., 2008).
	Para esses autores os idosos apresentam um maior risco de interação medicamentosa, com piora do desempenho psicomotor e cognitivo, porém reversível, quedas e risco de acidente no trânsito além do risco de dependência (NASTASY et al., 2008).
	Os benzodiazepínicos atuam preferencialmente sobre a formação reticular ascendente do mesencéfalo, o sistema límbico, medula e cerebelo. Eles atuam aumentando a inibição pré-/ pós sináptica através de receptor específico do benzodiazepínico, que const...
	Considerando os 10 artigos da amostra, com o intuito de apresentar os dados encontrados elaborou-se um quadro sinóptico para facilitar a visualização.
	Foram mencionadas as características relacionadas às publicações científicas: título, autor, ano de publicação, objetivos, métodos e principais resultados.
	Posteriormente estes dados foram analisados  e discutidos.
	Quadro 1 Características das publicações-2011
	4.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS.
	4.3.1 PREVALÊNCIA DO USO DE BENZODIAZEPÍNICOS NA POPULAÇÃO IDOSA
	Segundo KIRBY et al.(1999.p.131)  “os benzodiazepínicos tem sido considerados como as drogas psicotrópicas mais frequentemente prescritas para os idosos apesar de serem relativamente contra-indicados.”
	TAYLOR et al (1998.p.132), abordam que idosos da faixa etária mais velha apresentam uma tendência no uso excessivo de Benzodiazepínicos, bem como observaram que essa população na Inglaterra, as mulheres, quando comparadas ao universo masculino, recebi...
	GURWITZ, 1994 apud ROZENFELD( 2003:218) acrescentam ainda que “em face das distorções na produção, na regulamentação, na prescrição e no uso de medicamentos, não é de estranhar que quase um quarto dos idosos receba no mínimo um fármaco impróprio”.
	A tabela abaixo revela alguns estudos brasileiros que investigaram a prevalência do uso de benzodiazepínicos na população idosa.
	Tabela-1 PREVALÊNCIA DO USO DE BENZODIAZEPÍNICOS EM IDOSOS
	Estudos                                                                                                   Prevalências
	______________________________________________________________________
	Estudo em mulheres de um centro de convivência para idosos (RJ)  7,4%
	(RUF et al., 2000).
	______________________________________________________________________ Estudo de 66 idosos residentes em Veranópolis (RS)                       13,6%
	(XAVIER et al., 2000).
	_____________________________________________________________________
	estudo com idosos da comunidade de Bambuí(MG)                                             21,7%
	(ALVARENGA et al., 2007)
	______________________________________________________________________
	Esses estudos brasileiros, apresentados na tabela acima, apresentam resultados semelhantes aos de outros paises. Um estudo americano realizado por GLEASON et al. (1998) encontraram uma prevalência de 9,9% do uso de benzodiazepínicos na população idosa...
	Constata-se que a prevalência do uso de benzodiazepínicos pelos idosos é alta tanto no Brasil como em outros países.
	4.4 IMPACTO DO USO DE BENZODIAZEPÍNICOS NA POPULAÇÃO IDOSA
	O processo de envelhecimento pode provocar aumento da proporção de tecido adiposo, mesmo em idosos magros. Benzodiazepínicos como o diazepam, clonazepam, alprazolam e bromazepam são lipossolúveis e se difundem amplamente no tecido adiposo. Isto acarre...
	Em 1990, a Associação Psiquiátrica Americana organizou uma força-tarefa sobre a utilização clínica dos Benzodiazepínicos e concluiu que a idade avançada e o uso de Benzodiazepínicos em doses terapêuticas numa base diária por mais de quatro meses const...
	“Alguns estudos apontaram para o fato de que o uso de hipnóticos, grupo no quais os Benzodiazepínicos estão incluídos, está associado a aumento da mortalidade entre os idosos” (ISACSON et al, 1992; LAPANE et al.,1995; KRIPKE et al.,1998;RIED et al.,19...
	Outros fatores relacionados aos malefícios do uso abusivo dessa droga são pontuados em um estudo avaliativo que diz ser o uso e abuso de medicamentos um fator de risco para fratura grave decorrente de queda em idosos com 60 anos ou mais na cidade do R...
	Bierman (2007) em estudo feito em Amsterdam, The Netherlands, investigou os efeitos dos benzodiazepínicos no desempenho cognitivo em idosos, encontrando um efeito negativo no desempenho cognitivo, no entanto o tamanho dos efeitos foi muito pequeno.
	Dailly e Bourin (2008) menciona o risco de dependência aos benzodiazepínicos, ocorrendo a síndrome de retirada, apresentando sintomas de tremores, confusão, ansiedade, insônia, convulsão, reações psicóticas, aumento da pressão arterial e isquemia do m...
	Após análise dos resultados encontrados na literatura, percebe-se que a prevalência do uso de benzodiazepínicos na população idosa no Brasil é alta, semelhantes aos outros países. GLEASON et al. (1998) em um estudo americano de 5201 idosos com mais de...
	Os estudos evidenciam ainda que os idosos em uso continuado de benzodiazepínicos apresentam um aumento de risco de queda, déficit cognitivo, taxa de mortalidade, pior qualidade de sono, dependência, e alerta para o risco da prescrição de benzodiazepín...
	O uso de benzodiazepínicos de forma continuada, não apresenta indicação clínica, os efeitos colaterais são expressivos nesta faixa etária, trazem mais prejuízo do que benefício, devendo, portanto ser evitado na prescrição médica.
	5-CONCLUSÃO
	O CEABSF trouxe uma grande contribuição para a equipe Cordisvida, por meio dele a equipe conscientizou-se da importância do trabalho em equipe multidisciplinar, aprendeu como diagnosticar os principais problemas enfrentados na unidade básica de saúde ...
	A prevalência do uso de benzodiazepínicos na população geral e dos idosos na ESF Cordisvida é grande, este fato é retratado nos relatos dos autores pesquisados, diante dos efeitos demonstrados deve ter o cuidado ao prescrever os benzodiazepíni...
	Esta dependência tem um custo social, humano e financeiro muito grande; causando sofrimento do usuário, da família e da equipe de saúde, gerando gastos financeiros com medicamentos, internações e cirurgias.
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