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RESUMO 

Este estudo tem o propósito de estimar a prevalência de uso auto-referido de 

medicamentos para dormir, descrever o perfil dos usuários desses medicamentos e 

analisar o acesso e utilização desses usuários à rede de saúde entre adultos jovens 

do Brasil a partir dos dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS). A PNS foi 

realizada em 2013 pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia em parceria com 

o Ministério da Saúde do Brasil (MS) com objetivo de prover informações sobre 

desempenho do sistema nacional de saúde; condições de saúde da população 

brasileira e fatores de risco doenças crônicas não transmissíveis. Trata-se de uma 

pesquisa domiciliar, representativa da população brasileira adulta de 18 anos ou 

mais. Na PNS adotou-se uma estratégia de amostragem por conglomerados com 

três estágios de seleção. Ao final do processo de seleção foram incluídos 64.348 

domicílios e 60.202 indivíduos. Para o presente trabalho foram selecionados todos 

os 29.889 participantes da PNS 2013 com 18 a 40 anos de idade.  

A fim de orientar a seleção das variáveis da PNS-2013 e a análise exploratória 

de dados sobre uso de medicamentos para dormir, desenhou-se um modelo teórico-

conceitual com base na revisão da literatura. A variável de interesse deste estudo é 

o uso de medicamentos para dormir prescritos e não prescritos. Quanto as variáveis 

explicativas, no nível mais distal do modelo encontram-se as variáveis sócio-

demográficas e uso de drogas lícitas, sendo estas o tabagismo e consumo de álcool. 

No nível intermediário do modelo foram incluídas variáveis relacionadas a agravos 

crônicos, dores crônicas ou agudas, violência, ansiedade e insônia. Ainda no nível 

intermediário situa-se a variável procura a Serviços de Saúde (SS) que deveria ser 

uma causa necessária para o uso de medicamentos prescritos. Os resultados 

mostraram um percentual de uso de medicamentos para dormir de 4,1% (3,7%; 

4,6%) sendo de 3,0% (2,7; 3,5) para uso de medicamentos prescritos e 1,1% (0,9; 

1,3) para não prescritos. Todas as variáveis do nível distal e intermediário do modelo 

teórico-conceitual estiveram associadas a uso de medicamentos para dormir total e 

prescrito, com exceção de viver com companheiro e cor da pele. A maior associação 

foi observada com transtornos mentais. Auto percepção de saúde ruim, problemas 

de sono, transtornos mentais, dores na coluna e nas costas também apresentaram 

associação com uso de medicamentos não prescritos. Chama a atenção que todas 

apresentaram uma relação direta, exceto consumo de bebidas alcoólicas. Tanto para 
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consumo atual, quanto para binge, maiores prevalências foram observadas para os 

que não referiram consumir em relação aos que referiram consumir.  

Analisando-se as características dos adultos jovens que fazem uso de 

medicamentos para dormir quanto ao acesso a serviços de saúde (SS), observa-se 

que independentemente de se tratar de medicamento prescrito ou não prescrito, 

mais de 50% são de famílias cadastradas na Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

e quase a metade recebeu visita do Agente Comunitário de Saúde (ACS) nos últimos 

12 meses. A Atenção Básica foi o local de maior procura pela população que 

consumiu medicamentos para dormir. A visita a médicos foi mais elevada entre os 

que consumiram medicamentos prescritos. Entre os que tomaram medicamentos 

prescrito, o percentual que procurou o SS nas últimas duas semanas e o que 

consultou o médico recentemente foi maior. 

Concluiu-se que a capacitação de profissionais de saúde, em especial na 

Atenção Básica, é recomendável para reduzir a exposição a drogas psicotrópicas 

que estão entre os medicamentos de maior uso no Brasil. 

 

Palavras chave: medicamentos para dormir; psicotrópicos; cuidados à saúde; 

Atenção Básica; Pesquisa Nacional de Saúde.  
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ABSTRACT 

 

This study aims to estimate the prevalence of self-reported use of sleeping 

medication, to describe the profile of users of these drugs and to analyze the access 

and use of these users to the health network among young adults in Brazil, based on 

National Survey data of Health (PNS). The PNS was held in 2013 by the Brazilian 

Institute of Geography Foundation in partnership with the Brazilian Ministry of Health 

(MS) to provide information on the performance of the national health system; health 

conditions of the Brazilian population and risk factors noncommunicable chronic 

diseases. This is a household survey, representative of the Brazilian adult population 

aged 18 years or more. In PNS, a cluster sampling strategy was adopted with three 

selection stages. At the end of the selection process, 64,348 households and 60,202 

individuals were included. For the present study were selected all the 29,889 

participants of the 2013 PNS with 18 to 40 years of age. 

In order to guide the selection of the variables of the PNS-2013 and the 

exploratory analysis of data on the use of sleeping pills, a theoretical-conceptual 

model was designed based on the literature review. The variable of interest in this 

study is the use of prescribed and non-prescribed sleep medications. Regarding the 

explanatory variables, in the most distal level of the model are the socio-demographic 

variables and use of licit drugs, being these the smoking and alcohol consumption. 

At the intermediate level of the model, variables related to chronic diseases, chronic 

or acute pain, violence, anxiety and insomnia were included. Also at the intermediate 

level is the variable looking for Health Services (SS) that should be a necessary cause 

for the use of prescription drugs. 

The results showed a percentage of use of sleeping medication of 4.1% (3.7%, 

4.6%), being 3.0% (2.7; 3.5%) for prescription drugs and 1, 1% (0.9, 1.3) to not 

prescribed. All variables of the distal and intermediate level of the theoretical-

conceptual model were associated with the use of medications for total and 

prescribed sleep, except for living with companion and skin color. The major 

association was observed with mental disorders. Self-perception of poor health, sleep 

problems, mental disorders, back and spine pain were also associated with use of 

non-prescribed medications. It is noteworthy that all presented a direct relationship, 

except consumption of alcoholic beverages. For both current and binge consumption, 
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higher prevalences were observed for those who did not report consuming in relation 

to those who reported consuming. 

Analyzing the characteristics of young adults who use sleeping pills in relation 

to access to health services (SS), it is observed that, regardless of whether it is a 

prescribed or non-prescription drug, more than 50% of families are enrolled in the 

Family Health Strategy (ESF) and almost half received a visit from the Community 

Health Agent (ACS) in the last 12 months. Primary Care was the place of greatest 

demand for the population that consumed sleeping pills. The visit to doctors was 

higher among those who consumed prescription drugs. Among those who took 

prescribed medications, the percentage who sought SS in the last two weeks and the 

one who consulted the doctor recently was higher. 

It was concluded that the training of health professionals, especially in Primary 

Care, is recommended to reduce exposure to psychotropic drugs that are among the 

drugs most used in Brazil. 

 

 

Key words: sleep medications, psychotropic drugs, health care, Basic Care, National 

Health Survey 
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PARTE 1 - INTRODUÇÃO, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVA E MÉTODOS

 

1.1 Introdução  

Medicamentos que levam a indução do sono ou que causam sonolência, 

em geral são compostos psicotrópicos também denominados psicoativos. Os 

medicamentos psicotrópicos são substâncias químicas que agem no sistema 

nervoso central, onde alteram a função cerebral e temporariamente mudam a 

percepção, o humor, o comportamento e a consciência. São identificados pelos 

usuários como calmantes, tranquilizantes e sedativos. Os psicotrópicos tem como 

principal efeito colateral a possibilidade de causar tolerância e dependência física 

e por esse motivo devem ser prescritos para uso por curto período de tempo e 

com parcimônia (CARVALHO, 2004, TELLES et al, 2011). Os efeitos agudos 

incluem a redução da capacidade motora e cognitiva e, consequentemente, 

potencial para causar acidentes como quedas em idosos (KURKO, et al, 2015).   

A prescrição de medicamentos psicoativos no Brasil é controlada pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Segundo o Boletim do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC) em 2012, 

o Clonazepam, Bromazepan e Alprazolam foram as substâncias controladas mais 

consumidas pela população brasileira no período de 2007 a 2010.  Em 2010, o 

primeiro mais vendido com 10 milhões de caixas foi o Clonazepan, o segundo 

mais comercializado foi o psicotrópico Bromazepan, com 4,4 milhões de unidades 

vendidas, seguido pelo medicamento Alprazolam, que registrou 4,3 milhões de 

unidades (ANVISA, 2011) 

Esses dados apontam a importância de se investigar o uso desta classe de 

medicamentos os quais são conhecidos como calmantes, tranquilizantes e 

sedativos, frequentemente indicados e amplamente utilizados no combate à 

insônia e que tem como efeito colateral a possibilidade de causar dependência 

física (CARVALHO, 2004/TELLES et al, 2011). Conhecer as características do 

acesso da população que faz uso deste tipo de medicamentos para dormir, pode 

auxiliar na melhoria da abordagem de pacientes que procuram os serviços de 

saúde com distúrbios do sono e promover o uso parcimonioso dessas 

substâncias.  
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Através da Pesquisa Nacional de Saúde realizada em 2013 em uma 

amostra representativa da população brasileira, é possível estimar a frequência 

de uso de medicamentos para dormir bem como as características do acesso, em 

especial quanto a importância da Atenção Básica como porta de entrada para a 

população usuária de medicamentos psicotrópicos.  

 

1.1.1 Medicamentos Psicotrópicos 

Os benzodiazepínicos foram introduzidos no mercado no início da década 

de sessenta, coincidindo com o aumento do consumo das drogas psicoativas. 

Essas substâncias substituíram, nessa década, praticamente todas as drogas 

utilizadas no tratamento da ansiedade (barbitúricos, meprobamato, hidrato de 

cloral e outros) as quais provocavam sérios efeitos colaterais. Os 

benzodiazepínicos apresentaram características de menor toxicidade e menor 

potencialidade de provocar acidentes fatais e menor tendência para produzir 

tolerância farmacológica. (CARVALHO, 2004). Além disso, o novo medicamento 

demonstrava uma melhor eficácia no tratamento da ansiedade, insônia, 

agressividade e convulsões, dentre outras, (AZEVEDO et al, 2016).  

Com todas essas vantagens, observou-se, na década de setenta, o 

aumento do uso indiscriminado dos benzodiazepínico, tanto da parte dos médicos, 

como dos pacientes e dos laboratórios. (CARVALHO, 2004)  

Os benzodiazepínicos possuem várias propriedades farmacológicas: efeito 

sedativo, hipnótico, ansiolítico, relaxante muscular e anticonvulsivante. Estudos 

mais recentes atribuem sua crescente utilização a crescente medicalização da 

sociedade, as pressões da indústria farmacêutica e ao envelhecimento da 

população. Os benzodiazepínicos enquadram-se em várias situações e 

problemas vivenciados atualmente, servindo como solução para qualquer que 

seja o problema que aflige a sociedade moderna, como a ansiedade, o estresse, 

a pressão no ambiente de trabalho e as dificuldades enfrentadas no dia a dia. 

Portanto, o uso indiscriminado de benzodiazepínicos, principal consequência do 

consumo exacerbado, contribui para o surgimento de eventos adversos, 

aumentando o risco de morbidade e mortalidade, uso abusivo e dependência, 

além da elevação dos custos com a saúde pública. (SILVA et al, 2015). Pode 
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causar dependência química e física, e alterações no comportamento, gerando 

problemas sociais e pessoais graves. (ARAÚJO et al, 2012). 

Estudos sobre o uso de drogas que atuam no sistema nervoso central no 

Brasil revelam que o consumo de benzodiazepínicos e outras drogas 

psicotrópicas é maior entre as mulheres (duas vezes mais freqüente do que nos 

homens), adultos  de 55 a 64 anos,  pessoas divorciadas e viúvas, e entre aqueles 

que tem diagnóstico de hipertensão. (KAPCZINSKI ET AL., 2001; CARVALHO, 

2004). 

No município de São Paulo, quase 10% dos consumidores de psicotrópicos 

(em geral ansiolíticos e sedativos) tem acima de 65 anos, e a prevalência de 

consumo de psicotrópico por mil habitantes cresce de acordo com a idade 162,5 

entre os 65 e 75 anos, (98,8 nos homens e 227,8 nas mulheres) e 177,4 acima de 

75 anos. No Rio de Janeiro, a maioria dos consumidores são idosas jovens, 

divorciadas e viúvas, com baixa renda familiar. O consumo de benzodiazepínicos 

em Porto Alegre cresce com a idade e com a condição de viúva ou de separado. 

(ROZENFELD, 2003) 

 

1.1.1.1 Classificação dos psicotrópicos: estimulantes, depressores e 

perturbadores do Sistema Nervoso Central (SNC) 

Segundo o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas 

(CEBRID, 1987), as drogas psicotrópicas podem ser classificadas em 

estimulantes do SNC, depressores do SNC e os perturbadores do SNC. A seguir 

far-se-á uma breve descrição desses subgrupos e das principais drogas que os 

compõe. 

 

Estimulantes do SNC: São drogas que agem estimulando a atividade do SNC, 

mantendo o indivíduo acordado, sem sono. Os principais subtipos são: 

 Anorexígenos os quais agem diminuindo a fome 

 Cocaína que é uma droga ilícita. 
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Depressores do SNC: Atuam diminuindo a atividade e o funcionamento do SNC, 

deixando o indivíduo mais calmo, mais lento, mais sonolento. Principais classes 

deste tipo de droga são:  

 Álcool o qual provoca inicialmente uma excitação, sensação de prazer 

(euforia), desinibição, facilidade de comunicação e, posteriormente, 

depressão do SNC, diminuição da coordenação motora e dos reflexos, 

comprometimento da capacidade de dirigir e de operar máquinas. 

 Soníferos ou hipnóticos. Promovem o sono. Inclui a classe de 

medicamentos barbitúricos, capazes de deprimir várias áreas do cérebro, 

com isso as pessoas ficam mais sonolentas, com sensação de calma e 

relaxamento. Alguns barbitúricos são antiepiléticos, capazes de acalmar o 

cérebro hiper excitado dos epiléticos, evitando convulsões e 

benzodiazepínicos, os quais diminuem os estados exagerados de 

ansiedade. 

 Ansiolóticos – os agentes ansiolíticos são chamados dessa forma porque 

acalmam, inibem a ansiedade. Os benzodiazepínicos são um grupo de 

medicamentos considerados agentes ansiolíticos por causarem esses 

efeitos. Ex: Diazepan, lorazepan. 

 Opióides ou narcóticos - aliviam a dor e dão sonolência. Ex: Morfina, 

heroína, codeína, meperidina.  

 Inalantes ou solventes – provocam inicialmente uma excitação, sensação 

de prazer e posteriormente uma depressão do SNC - grupo dos 

hidrocarbonetos – Ex: colas, tintas, removedores.  

 

Perturbadores do SNC ou psicomiméticos: medicamentos que modificam o 

SNC qualitativamente por levarem indivíduo a sair de sua condição mental normal. 

Neste grupo há dois subgrupos: 

 Perturbadores do SNC de origem vegetal: mescalina, THC ou maconha, 

Psilocibina (cogumelos) e Lírio. 

 Perturbadores do SNC de origem sintética: LSD-25, extase e 

anticolinérgicos. (CEBRID- livreto informativo sobre drogas/ 2014)  

 

http://www.cebrid.com.br/livreto-informativo-sobre-drogas/
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1.1.1.2 Regulação de psicofármacos e entorpecentes: Sistema Nacional 

para Gerenciamento de Produtos Controlados – SNGPC  

O uso de psicofármacos e entorpecentes é objeto de legislação e 

convenções internacionais e legislação nacional, cabendo a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária a obrigatoriedade de regular e controlar o uso destes 

medicamentos. O Brasil assinou e ratificou: a Convenção Única sobre 

Entorpecentes (1961), a Convenção de Substâncias Psicotrópicas (1972) e a 

Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e 

Substâncias Psicotrópicas (1988). Assim, deve adotar medidas, por meio dos 

seus Órgãos competentes, para o efetivo controle das atividades desenvolvidas 

internamente com as substâncias entorpecentes, psicotrópicas e seus 

precursores, bem como com os medicamentos que as contenham (ANVISA, 

2010). 

O controle de entorpecentes foi instituído no Brasil em 1938, através do 

decreto-lei no. 891, de 25 de novembro de 1938, o qual aprovou a Lei de 

Fiscalização de Entorpecentes, que institui uma série de controles para 

comercialização e uso entre os quais destaca-se a notificação de Receita para 

Comercialização,  restrição da prescrição e de propagandas para profissionais 

médicos, médicos veterinários e cirugiões-dentistas e o estabelecimento de um 

único ponto de entrada e saída, do país, de substâncias e medicamentos pela 

Alfândega do Porto do Rio de Janeiro (ANVISA, 2010) 

Em 1976, a regulamentação brasileira foi atualizada com a publicação da 

Lei no. 6.368, de 21 de outubro de 1976, que instituiu as seguintes medidas na 

“Política de Controle”: (a) incorporação das medidas de controle e fiscalização 

definidas na Convenção de Substâncias Psicotrópicas, 1971 (b) definição de 

responsabilidade privativa do Ministério da Saúde baixar instruções de caráter 

geral ou especial sobre proibição, limitação, fiscalização e controle da produção, 

do comércio e do uso de substâncias entorpecentes ou que determinem 

dependência física ou psíquica e de especialidades farmacêuticas que as 

contenham.  

Nas últimas duas décadas, o Ministério da Saúde, por meio do Órgão 

Competente, baixou diversos Regulamentos Técnicos sobre a matéria. Pela 
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Portaria SVS/MS no. 27, de 24 de outubro de 1986, a denominação “produtos 

controlados”, que até então era utilizado, somente, para entorpecentes e 

psicotrópicos, foi estendida para várias outras classes terapêuticas de substâncias 

(ANVISA, 2010)  

    O Sistema Nacional para Gerenciamento de Produtos Controlados  

(SNGPC) monitora as movimentações de entrada e saída, ou seja, compras, 

vendas, transferências e perdas, de medicamentos sujeitos à Portaria nº 344, de 

12 de maio de 1998, como os entorpecentes e antipsicotrópicos, e os 

antimicrobianos, comercializados nas farmácias e drogarias privadas do país. 

Este sistema substituiu lentamente os antigos livros de registros, os quais eram 

preenchidos manualmente, depois eram transmitidos os dados para Anvisa, mas 

não era possível contabilizar e relacionar os dados levantados de forma 

homogenia e generalizada. O levantamento e análise desses dados é importante 

para adoção de ações educativas ou decisões regulatórias (ANVISA, 2017). 0 

SNGPC também se torna importante nas ações de vigilância sanitária a fim de 

contribuir com o uso saudável de medicamentos no país. 

 

1.1.1.3 Uso de medicamentos benzodiazepínico no Brasil e no mundo  

A utilização de medicamentos no Brasil, inclusive dos psicotrópicos, tem 

sido considerada exacerbada e indiscriminada. Segundo o Relatório sobre 

Substâncias Psicotrópicas para 2011, do International Narcotics Control Board 

(INBC), o diazepam é o benzodiazepínico mais comercializado, consumido em 

todas as regiões do planeta. O Brasil se configura entre os maiores importadores 

de diazepam do mundo ocupando o 5º lugar sendo a Dinamarca, EUA, Alemanha 

e Suíça os quatro primeiros. Em 2010 os 12 maiores importadores representaram 

juntos 65% de todas as importações dessa substância. O uso do clonazepam se 

expandiu de 50 países em 1995 para mais de 140 no período de 2008 a 2010. O 

Brasil é o segundo maior consumidor de clonazepam, e os  EUA o primeiro. 

(SILVIA VP et al,2015) 

Estudo sobre uso de drogas realizado pelo CEBRID em uma amostra da 

população residente de 108 cidades brasileiras com mais de 100.000 habitantes 

aponta que a dependência para os Benzodiazepínicos foi a quarta maior entre as 
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drogas mais usadas atingindo 0,5% dos entrevistados. Esse percentual foi mais 

elevado do que para a dependência por solventes (0,2%) e estimulantes 

Anfetamínicos ou anorexígenos (0,1%) e menores apenas do que para 

dependência de álcool, tabaco e maconha (CEBRID, 2005). Segundo estudo 

realizado pelo Sindicato dos Farmacêuticos de Minas Gerais (Sinfarmig), mais de 

15 milhões de comprimidos de benzodiazepínicos foram distribuídos pelo SUS em 

apenas 10 cidades mineiras em 2012. No município de Divinópolis segundo dados 

colhidos na secretaria municipal de saúde, houve crescimento de 37% no número 

de medicamentos dispensados do ano de 2005 para 2010, sendo que os 

psicotrópicos correspondem a 13,4% de todos os medicamentos fornecidos à 

população (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS, 2011) 

Azevedo et al. (2016) realizaram um estudo sobre frequência e distribuição 

do consumo de ansiolíticos benzodiazepínicos nas farmácias e drogarias 

privadas, em todas as capitais brasileiras usando dados do banco da ANVISA 

para a dispensação do Alprazolam, Bromazepam, Clonazepam, Diazepam e 

Lorazepam, de 2010 a 2012. Os autores reportaram que a região Norte possui as 

capitais com menores médias de consumo desses medicamentos e o Sudeste as 

mais elevadas como pode ser observado na Figura 1 abaixo.  Os resultados do 

estudo indicaram que o consumo de ansiolíticos de meia vida curta (Alprazolam, 

Bromazepam e Lorazepam) vem crescendo ao longo dos anos, principalmente 

nas capitais de maior densidade demográfica e concentração de médicos. O 

Alprazolam foi o mais dispensado pelas farmácias e drogarias particulares. Esse 

estudo também aponta a maior prevalência de uso entre as mulheres. 

Em uma pesquisa realizada na cidade de Assis – SP, no bairro Jardim 

Eldorado onde está implantado um dos núcleos do Programa Saúde da Família, 

foi observado a presença de significativo número de usuários de psicotrópicos. 

Nessa população de 1457 pessoas, maiores de 15 anos, 795 (54,6%) faziam uso 

de algum tipo de psicofármaco, receitado por médico. (DANESE e FUREGATO, 

2001) 

De acordo com Valério e Becker, 2014, sobre a utilização de medicamentos 

benzodiazepínicos por usuários da atenção primária em um município do extremo 

Sul catarinense, baseado nos dados do sistema de dispensação de psicotrópico 
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da farmácia da unidade central do município, o Clonazepan  foi o medicamento 

mais consumido pela população em 2012 e 7,4% da população municipal está em 

uso de algum benzodiazepínico pelo Sistema Único de Saúde, com predomínio 

do sexo feminino e a idade variou entre 16 a 100 anos. 69,41% dos usuários não 

concluiu o ensino fundamental, ao passo que 18,35% possuem ensino 

fundamental completo, e 12,65% ensino médio e superior. Foi percebido que a 

utilização do benzodiapínico é grande e crescente, além de inadequada. 

(VALÉRIO E BECKER, 2014). 

No Brasil é a terceira classe de medicamentos mais prescrito, sendo 

utilizado por 4% da população, as sugestões para esse aumento é o problema da 

insônia por atingir 10 a 40% da população, pressões mercadológicas da indústria 

farmacêutica e envelhecimento da população segundo VALÉRIO E BECKER, 

2014. (VALÉRIO E BECKER, 2014). Já ROCHA E WERLANG, 2013, atribuem 

esse aumento do uso à maior frequência de diagnósticos de transtornos 

psiquiátricos na população, à introdução de novos medicamentos no mercado 

farmacêutico e às novas indicações terapêuticas dos fármacos já existentes. 

(ROCHA E WERLANG, 2013) 

Diversos estudos mostram a necessidade de implementar políticas que 

garantam o uso racional desse tipo de medicamento e a diminuição de gastos 

públicos com medicamentos e internações consequentes das reações adversas. 

(VALÉRIO E BECKER, 2014). 
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Figura 1.1. Distribuição média de consumo de Ansiolíticos Benzodiazepínicos 

(Alprazolam, Bromazepam, Clonazepam, Diazepam e Lorazepam entre 2010 e 

2012 em número de doses diárias por mil habitantes (DHD) por capital 

 

Fonte: Azevedo et al, 2016, p86. 

 

Figura 1.2 – Evolução do Consumo anual por Benzodiazepínico em 2010, 2011 e 

2012 em número de DHD (dose diária por mil habitantes por dia). 

 

Fonte:  Azevedo et al, 2016, p87 
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Tabela 1.1 - Porcentagem de consumo de benzodiazepínico nos anos de 2011 e 

2012 em um programa de saúde mental em um município do extremo Sul de Santa 

Catarina. 

 

Fonte: VALÉRIO E BECKER, 2014 
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Figura 1.3 - Consumo de medicamentos benzodiazepínicos pela população de 

usuários cadastrados no programa de saúde mental em um município do extremo 

Sul de Santa Catarina entre janeiro de 2011 e dezembro de 2012. 

 

Fonte: VALÉRIO E BECKER, 2014 

                

Nos Estados Unidos os benzodiazepicos são amplamente utilizados no 

tratamento da ansiedade e problemas do sono e são uma das classes mais 

comumente prescritas de medicamentos psicotrópicos em países desenvolvidos. 

Porém quando os benzodiazepínicos são usados por longos períodos de tempo, 

eles podem levar a problemas associados com a descontinuação, com sintomas 

de abstinência e abuso. Em relação as complicações associadas ao uso de 

benzodiazepínicos, em 2008, havia aproximadamente 27.000 visitas ao 

departamento de emergência nos Estados Unidos envolvendo o uso não-médico 

de benzodiazepínicos, dos quais 40,0% também envolveram álcool, esse dado 

aumentou para aproximadamente 426.000 visitas em 2011, dos quais 24,2% 

também envolveram álcool. Entre os indivíduos mais velhos, o uso médico de 

benzodiazepínicos apresenta riscos de efeitos séricos severos, incluindo 

comprometimento do funcionamento cognitivo, redução da mobilidade e 

habilidades de direção, e aumento dos riscos de quedas. (OLFSON et al, 2015) 

            Uma análise retrospectiva descritiva que objetivou verificar os padrões de 

prescrição do uso de benzodiazepínicos nos Estados Unidos, enfocando a idade 

do paciente, duração do tratamento, ou seja, a proporção do uso a longo prazo 
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(120 dias), a utilização de acordo com o sexo e a idade, realizada em 2008, nos 

Estados Unidos em um banco de dados que inclui cerca de 60% das farmácias 

varejistas nos Estados Unidos observou que aproximadamente 5,2% dos 

pacientes adultos de 18 a 80 anos usaram benzodiazepínicos. O percentual de 

benzodiazepínicos aumentou com a idade de 2,6% (18 a 35 anos) para 5,4% (36 

a 50 anos) a 7,4% (51 a 64 anos) a 8,7% (65 a 80 anos). O benzodiazepínico tem 

sido aproximadamente duas vezes mais prevalente em mulheres do que em 

homens e aproximadamente um quarto dos indivíduos recebem 

benzodiazepínicos a longo prazo. Além disso, foi observado que médicos de 

cuidados primários prescrevem a maioria das prescrições de benzodiazepínicos, 

ao invés de psiquiatras, (OLFSON et al, 2015) 

Figura 1.4 - Porcentagem da população em uso de benzodiazepínicos nos 

Estados Unidos por sexo e idade. Legenda: Azul: mulher, preto: homem. 

 

       Fonte: OLFSON et al, 2015    
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O gráfico abaixo mostra o aumento dos números anuais de visitas seguida de 

prescrição de medicamento para dormir no período de 1999 a 2010 retratada no 

estudo de FORD et al, (2014) 

 

Figura 1.5 - Números anuais de visitas seguida de prescrição de medicamento 

para dormir em atendimentos ambulatoriais nos Estados Unidos, 1999 a 2010.  

 

Fonte: National Ambulatory Medical Care Survey 1999-2010. FORD et al, 2014 

 

              Embora exista elevada prevalência de distúrbios do sono na população 

mundial, e esse desfecho esteja associado à maior ocorrência de complicações e 

gastos com saúde, existe pouca informação nacional investigando os distúrbios 

do sono e variáveis associadas na população brasileira. Um estudo feito por 

Zanuto et al, 2015, no segundo semestre de 2012, na cidade de Presidente 

Prudente, no Estado de São Paulo, foram entrevistados 743 adultos com idade 

superior a 18 anos, de ambos os sexos. A entrevista foi composta de questionários 

para relatar a qualidade do sono e a prática de atividade física durante o período 

de lazer.  Também foram registradas variáveis comportamentais, como fazer uso 

de bebidas alcoólicas ou não, e se fuma ou não, e de variáveis sociodemográficas, 

como escolaridade. Foram encontradas relações entre distúrbio de sono e o sexo 
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feminino, a baixa escolaridade e a presença do sobrepeso/obesidade. Esse 

estudo não identificou o tabaco como um fator de risco para distúrbios no sono, 

diferentemente de outros onde foi observado que o tabagismo pode desencadear 

distúrbios do sono e até ser um fator de risco para a síndrome da apneia obstrutiva 

do sono (ZANUTO, E.A.C. ET AL). 

              No estudo de Norton et al, 2009, foi encontrada a prevalência de 

utilização de benzodiazepínico de acordo com a faixa etária, entre 18 a 29 anos, 

a prevalência de uso de medicamento para dormir foi de 2,7% e na faixa etária 

entre de 30 a 39 a prevalência foi de 7,8%, de acordo com a tabela a seguir. A 

maior prevalência foi encontrada entre os níveis de escolaridade mais baixos, e 

com menores renda. Porém diferente dos demais achados, houve prevalência de 

uso de benzodiazepínicos no estado civil casados. Observou-se que a prevalência 

aumenta de acordo com a idade. (NORTON et al, 2009) 

 

No estudo de Rocha e Werlang, 2013, os grupos etários forma divididos entre as 

faixas etária 15 a 24 anos, 25 a 34 anos e 35 a 44 anos e foram encontrados 

respectivamente, as prevalências 3,3%, 12,2% e 10,9%. (ROCHA E WERLANG, 

2013) 

 

1.1.1.4 Uso não prescrito de benzodiazepínicos no mundo 

Órgãos internacionais, como a OMS (Organização Mundial da Saúde) e o 

INCB (Internacional Narcotics Control Board), têm alertado sobre o uso 

indiscriminado e o insuficiente controle de medicamentos psicotrópicos nos 

países em desenvolvimento. No Brasil, esse alerta foi reforçado por estudos feitos 

nas décadas de 80 e 90 que mostraram uma grave realidade relacionada ao uso 

de benzodiazepínicos. No primeiro levantamento domiciliar nacional realizado em 

2001, 3,3% dos entrevistados (entre 12 e 65 anos) afirmaram uso de 

benzodiazepínicos sem receita médica. Em um outro levantamento, com 

estudantes da rede pública de ensino de dez capitais brasileiras, 5,8% dos 

entrevistados afirmaram já ter feito uso de ansiolíticos sem prescrição. (ORLANDI  

E NOTO, 2005). 
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No Brasil existem ainda outros fatores que contribuem para o uso 

indiscriminado de medicamento psicotrópico. A distribuição gratuita dessa 

medicação por programas governamentais, sem maiores medidas de controle, 

acaba por permitir uma facilidade ao acesso. Existe também uma maior 

prevalência do consumo de ansiolíticos em trabalhadores que enfrentam longas 

jornadas de trabalho e ficam mais expostos ao estresse., o que pode contribuir 

para um início prematuro no uso dessa medicação e o consequente uso crônico, 

através da dependência, em idades mais avançadas. A prescrição médica 

indevida também contribui para a manutenção do uso crônico de 

benzodiazepínicos. Grande parte dos consumidores recebe prescrições de 

clínicos gerais ou outras especialidades médicas, e não de psiquiatras. Essa 

conduta propicia o surgimento de complicações advindas do uso a longo prazo 

da medicação. Estudos recentes relacionam o uso a longo prazo de 

benzodiazepínicos ao déficit da atividade cognitiva, principalmente em idosos. 

(TELLES FILHO et al, 2011) 

No estudo de Tatiane da Silva Dal Pizzol e companhia, decidiram avaliar o 

uso não-médico de medicamentos psicoativos entre escolares do ensino 

fundamental e médio no Sul do Brasil, apoiados no fato de que as pesquisas 

realizadas sobre o tema drogas lícitas mais utilizadas entre os estudantes 

brasileiros frequentemente abordam o consumo do álcool e do tabaco e poucos 

estudos existem sobre o uso de medicamentos psicotrópicos, uso não indicado 

por um médico. Foram aplicados questionários em 5006 alunos de escolas 

públicas e privadas em estudantes da rede pública e privada, com idade mínima 

de 10 até a idade máxima de 23 anos, residentes da região de passo fundo, Rio 

Grande do Sul, entre setembro de 2001 e abril de 2002. De acordo com o auto 

relato dos estudantes, os medicamentos mais consumidos na vida foram os 

ansiolíticos e destes, os mais utilizados foram o diazepan, mencionado por 79 

alunos (1,6%), seguido pelo bromazepan, citado por 50 alunos (1,0%) e em 

terceiro, o lorazepan citado por 18 alunos (0,4%). Segue na tabela abaixo os 

valores encontrados: (PIZZOL et al, 2006) 

Nos Estados Unidos, o uso destes medicamentos pela população chegou 

a atingir 11,1% em 1979, diminuindo para 8,3%, em 1990. (ORLANDI E NOTO, 

2005). A elevada prevalência de problemas de sono, associada à baixa procura 
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por tratamento, e a baixa prevalência do uso de benzodiazepínicos de 12 meses 

nos EUA, (aproximadamente 3%), deixam dúvidas em relação ao uso de 

substâncias alternativas usadas para induzir o sono. Em estudos apoiados na 

National Sleep Foundation que abordaram esta questão, os autores encontraram 

22% a 29% das pessoas com insônia relataram terem tentado medicamentos sem 

receita médica e 15% a 28% usaram álcool especificamente para ajudá-los a 

dormir (JOHNSON ET AL, 1998). 

 

 

1.1.2 Uso de álcool concomitante ao uso de medicamentos para dormir 

        O álcool é uma substância depressora do Sistema Nervoso Central, de livre 

acesso aos maiores de 18 anos, com uma aceitação social muito grande na nossa 

sociedade e de uso comum, fazendo parte da cultura do país.  Porém, nos casos 

de pacientes dependentes, esses omitem frequentemente a informação de uso, 

pelo estigma social que representa o alcoolismo. Há estratégias de anamnese 

(questionário CAGE, por exemplo) que permitem maior esclarecimento, a fim de 

que o médico se oriente com respeito a diagnóstico do problema e prescrição de 

medicamentos destinados a tratamento de comorbidades. Profissionais menos 

alertados podem prescrever medicamentos com potencial de interação, 

acarretando efeitos indesejáveis (WANNMACHER, 2007). 

O uso concomitante de álcool com outros depressores do sistema nervoso 

central exacerba efeitos tais como sedação, prejuízo de coordenação motora e de 

memória, risco de quedas, pelo que deve ser desaconselhado o emprego 

simultâneo. Esse tipo de interação entre fármaco e álcool é chamada de 

Interações de efeito quando o álcool reforça ou inibe os efeitos de outros 

fármacos, atuando em sítios diferentes e por mecanismos diversos (exemplo: 

sinergia dos efeitos de depressores do sistema nervoso central, como sedativos, 

opióides, anestésicos gerais etc.) (WANNMACHER, 2007). 

O álcool tem um efeito sobre a sedação e a disfunção psicomotora 

provocadas pelos anti-histamínicos sedativos. Perante tal situação o farmacêutico 

e médico devem alertar para o risco de conduzir ou manipular máquinas perigosas 

aquando da toma de anti-histamínicos, e que tal situação pode ser agravada pelo 
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consumo de álcool (VIEIRA, 2012). WANNMACHER (2007) ressalta que a maioria 

dos estudos sobre interações com álcool considera pacientes que fazem uso 

crônico e abusivo de bebidas alcoólicas. Há menos informação sobre aqueles que 

bebem moderadamente.  

 

1.1.3 Uso Racional de Medicamentos 

A promoção do uso racional de medicamentos está descrito na Política 

Nacional de Medicamentos, e foi proposto com objetivo diminuir ou evitar os 

problemas associados ao uso de medicamentos, baseado na grande proporção 

de intoxicação causada pelos medicamentos, É um dos objetivos da assistência 

farmacêutica, importante ferramenta para apoiar, orientar, e educar os 

profissionais de saúde a promoverem uma melhor prescrição, dispensação e 

consumo de medicamento. (CFF, 2009) oferecendo informações corretas e 

imparciais, diferente das informações disseminadas pelas indústrias 

farmacêuticas, muito presente nos consultórios médicos. (MELO et al, 2006) 

O termo uso racional de medicamentos significa avaliar se o paciente 

realmente precisa de um medicamento,  assegurar que o paciente receba o 

medicamento apropriado para a enfermidade que o acomete, ou seja, deve ser 

feita uma boa prescrição baseada na eficácia, segurança e preço acessível, isso 

significa num menor custo para si e para comunidade, medicamento e um produto 

de tecnologia cara e em alguns casos inacessível, prescrição de doses e forma 

farmacêutica adequadas às necessidades individuais do paciente, durante um 

período de tempo adequado, que seja dispensada a quantidade necessária ao 

tratamento, que o paciente cumpra o tratamento terapêutico prescrito de maneira 

correta (BRASIL, 2001/AQUINO; 2008/MELO et al, 2006). 

Para promover o uso racional de medicamentos, é necessário a 

implantação e utilização de Relação de Medicamentos Essenciais, Formulário 

Terapêutico e Protocolos Clínicos e Terapêuticos. (CFF, 2009). Além da 

informação aos pacientes e familiares sobre o tratamento e o medicamento 

(MELO et al, 2006). Aprimoramento da qualidade da prescrição médica e estímulo 

a pesquisas sobre uso de medicamentos (ROZENFELD, 2003) 
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O medicamento que tem o ideal de trazer saúde e diminuir as taxas de 

mortalidade e morbidade, contrariando essa afirmativas as vezes os 

medicamentos são os responsáveis por hospitalizações e morte resultado de 

intoxicações e reações adversas a medicamento o que gera um grande impacto 

para a saúde pública, já que com o aumento da oferta e variedade de 

medicamentos oferecidos aumenta também o número de complicações 

resultantes das consequências do aumento do uso de medicamentos aumentando 

os custos ao sistema de saúde e diminuição da qualidade da assistência prestada. 

Os efeitos adversos a medicamentos são quaisquer ocorrências médicas 

desfavoráveis que possam ocorrer durante um tratamento medicamentoso, sendo 

que na reação adversa as doses utilizadas são as normalmente utilizadas, 

portanto, quando ocorre é não intencional, e na intoxicação as doses utilizadas 

são superiores às usuais, seja por erro na administração da dosagem correta, 

terapêutica inadequada, ingestão voluntária ou intencional, seja em situação de 

abuso, uso indevido ou autolesão. (SANTOS E BOING, 2018) 

No estudo feito por Santos GAS e Boing A, 2018 foram levantados dados 

sobre mortalidade e internações hospitalares provenientes de intoxicações e 

reações adversas a medicamentos no Brasil através dos sistemas de informação 

em saúde, Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e Sistema de 

Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS), entre os anos 

de 2000 e 2014, de acordo com as regiões do país, a idade e o sexo, os resultados 

encontrados foram, aproximadamente, 0,1% dos óbitos e 0,4% das internações 

hospitalares ocorridas no Brasil tiveram como causa intoxicações e reações 

adversas a medicamentos. Os eventos relacionados a intoxicações 

medicamentosas (88% dos óbitos e 99,5% das hospitalizações), foram maiores 

do que os eventos relacionados a reações adversas a medicamentos. A taxa de 

mortalidade dobrou no período estudado e a taxa de hospitalizações aumentou 

em 1,6 vezes. Em relação a idade foi observado que, tanto no Brasil quanto em 

suas regiões, quanto à mortalidade as menores taxas ocorreram principalmente 

na faixa etária de 0 a 4 anos e as maiores taxas foram encontradas na faixa etária 

de 60 anos ou mais. Quanto as internações hospitalares, as menores taxas 

encontradas foram na faixa etária de 60 anos ou mais, e as maiores taxas foram 

encontradas na faixa etária de 20 a 59 anos. 
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Para hospitalizações, a principal causa encontrada foi a intoxicação aguda 

pelo uso de múltiplas drogas e outras substâncias psicoativas (68,1%). Para as 

internações hospitalares na faixa etária de 20 a 59 anos, as principais causas 

incluem a intoxicação aguda pelo uso de múltiplas drogas e outras substâncias 

psicoativas (74,9%); e na faixa etária de 5 a 19 anos intoxicação aguda pelo uso 

de múltiplas drogas e outras substâncias psicoativas (60,7%). Quanto as regiões, 

o maior número de óbitos e hospitalizações foram encontradas nas regiões Sul, 

Sudeste e Centro-oeste. Quanto ao sexo, os homens tiveram mais ocorrências 

tanto para hospitalizações quanto para óbitos. Alguns autores afirmam que grande 

parte dos casos de reações adversas a medicamentos poderia ser evitada com 

uma melhor qualidade das prescrições, maior orientação e melhor adesão dos 

pacientes ao tratamento medicamentoso e prevenção da prática inapropriada de 

automedicação. portanto, a baixa prevalência de óbitos e hospitalizações por 

reações adversas a medicamentos encontrada pode refletir uma melhoria no 

processo de prescrição, adesão ao tratamento e prevenção da automedicação 

inapropriada no Brasil, durante o período observado ou a subnotificação dos 

eventos relacionados a reações adversas a medicamentos. E a elevada 

ocorrência de hospitalizações por intoxicação aguda por múltiplas substâncias 

pode indicar atenção insuficiente às interações medicamentosas, causando como 

consequência o aumento de efeitos indesejáveis (SANTOS E BOING, 2018). As 

interações medicamentosas acontecem quando os efeitos de um remédio são 

alterados pela presença de outro, ou pela mistura com fitoterápicos (os chamados 

remédios naturais), alimentos, bebidas ou algum agente ambiental, e essas 

interações podem ser causadas pelo uso terapêutico errado, pela prescrição 

médica incorreta, seja porque o paciente não informa ao médico, durante a 

consulta, que está fazendo uso de determinado medicamento, ou o próprio médico 

desconhece o potencial de interação dos remédios, ou por automedicação, nos 

casos em que o paciente usa medicamentos que tem em casa, sem ter noção se 

eles podem realmente ser misturados. (https://portal.fiocruz.br/noticia/interacao-

medicamentosa-entenda-os-riscos-de-se-medicar-sem-orientacao acessado em 

20 de março de 2019). 

O SINITOX (Sistema Nacional de Informações Toxicológicas) menciona o 

medicamento como a maior fonte básica de intoxicações. (CFF, 2009). Segundo 

https://portal.fiocruz.br/noticia/interacao-medicamentosa-entenda-os-riscos-de-se-medicar-sem-orientacao
https://portal.fiocruz.br/noticia/interacao-medicamentosa-entenda-os-riscos-de-se-medicar-sem-orientacao
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Aquino (2008), as intoxicações por medicamentos correspondem a 27% das 

intoxicações no Brasil, e 16% dos casos de morte e 50% dos medicamentos são 

prescritos, dispensados ou usados de maneira incorreta causando um gasto de 

15 a 20% do orçamento dos hospitais para tratar as consequências da utilização 

incorreta do medicamento, e aproximadamente um terço das internações 

ocorridas no país originam-se devido ao uso incorreto de medicamentos. De 

acordo com Nascimento (2005), 35% dos medicamentos no Brasil são adquiridos 

sem receita médica. (NASCIMENTO, 2005/ MELO et al, 2006). Em outro estudo, 

foi relatado que quase 30% consomem medicamentos não prescritos, sem 

diferença entre os gêneros.  

Já em 2011, o Sistema Nacional de Informações Toxico Farmacológicas 

(Sinitox/Fiocruz) registrou cerca de 30 mil casos de intoxicação por uso de 

medicamentos. (https://portal.fiocruz.br/noticia/interacao-medicamentosa-

entenda-os-riscos-de-se-medicar-sem-orientacao) 

A prescrição para idosos, deve haver uma maior atenção, pois com a idade 

diminui a massa muscular e a água corporal, o metabolismo hepático, 

homeostático, a capacidade de filtração e excreção renal poder ter alterações, 

com isso, a dificuldade de eliminação de metabólitos, o acúmulo de substâncias 

tóxicas no organismo e como consequência a reação adversa.  A Taxa de 

automedicação entre os idosos e menor do que o da população geral, entre os 

idosos apenas 18% usam medicamentos sem prescrição médica, essa atitude 

deve-se ao fato dos idosos possuírem mais riscos de apresentarem reações 

adversas, normalmente com maior frequência e mais graves. 17% dos produtos 

consumidos são contra-indicados para idosos, apesar de quase 90% do total 

terem sido prescritos por um médico. Os idosos e as crianças apresentam a 

mesma proporção de automedicação.  (ROZENFELD, 2003).  

Estimativas informam que no ano de 1994 a incidência de reações 

adversas a medicamentos atingiu 2 milhões de pacientes hospitalizados nos EUA, 

sendo tais reações a quarta e quinta maior causa de morte. No Canadá em 1993, 

internações hospitalares decorrentes de reações adversas a medicamentos 

atingiram aproximadamente 5% das internações. (NASCIMENTO, 2005). 

 

https://portal.fiocruz.br/noticia/interacao-medicamentosa-entenda-os-riscos-de-se-medicar-sem-orientacao
https://portal.fiocruz.br/noticia/interacao-medicamentosa-entenda-os-riscos-de-se-medicar-sem-orientacao
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1.1.4 Utilização de medicamentos sem prescrição médica 

O conceito que envolve a utilização de medicamentos sem prescrição 

médica é conhecido como automedicação, quando o paciente decide ir na 

farmácia e comprar o medicamento que deseja, sem antes ter consultado um 

médico para saber qual é o medicamento indicado para a enfermidade que o 

acomete. (VITOR et al; 2008) 

A escolha deste medicamento normalmente e feita baseada em conversa 

com amigos, orientação de familiares, indicação do balconista da farmácia ou até 

mesmo baseada em uma receita antiga. As consequências desse ato podem 

causar efeitos indesejáveis, enfermidades iatrogênicas, ou mascarar doenças 

evolutivas. A automedicação é um problema de saúde pública mundial (AQUINO, 

2008).  

No Brasil, de acordo com a Associação Brasileira das Indústrias 

Farmacêuticas (ABIFARMA) aproximadamente 80 milhões de pessoas são 

adeptas da automedicação. Em países desenvolvidos observa-se um aumento 

das vendas de medicamento farmacêutico fora do estabelecimento de saúde 

(VITOR et al; 2008) 

Um estudo sobre o padrão de consumo de medicamentos sem prescrição 

médica na cidade de Porto Alegre, RS, no período de janeiro a fevereiro de 2007, 

em 742 pessoas entrevistadas de ambos os sexos em idades ente 18 a 70, 

encontrou um predomínio de 57,54% que auto relatavam fazer uso de 

medicamento não prescrito.  Dessa amostra, a maioria era mulher (57,54%), a 

situação conjugal predominante era de solteiros (55,25%) e 50,40% possuíam 

escolaridade até o ensino médio. (VITOR et al; 2008) 

Em um outro estudo sobre o perfil de utilização de medicamentos em idosos 

da zona urbana de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, foi feito um levantamento 

especificamente em idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, baseada 

em estudos anteriores que apontam esta população como grande usuária de 

medicamentos devido ao aumento da população idosa e consequentemente das 

doenças crônicas. A pesquisa realizou-se através de inquérito domiciliar, em 294 

idosos, dentre outros índices avaliados, foram verificadas as relações entre 

medicamentos prescritos e não prescritos. Foi verificado que dos 827 
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medicamentos utilizados, 794 (96%) foram prescritos, na proporção de 3,8% entre 

as mulheres e 4,3% entre os homens. (FLORES e BENVEGNÚ, 2008). 

A prática da automedicação também está presente inclusive entre os 

profissionais de saúde, como foi verificado num trabalho sobre automedicação em 

acadêmicos da área de saúde, foi feito um levantamento através de questionário 

aplicados em 223 futuros profissionais de saúde de um município de Recife, 

distribuídos pelas áreas: educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, 

fonoaudiólogo, medicina, nutrição, odontologia, terapia ocupacional. Perguntados 

sobre o uso de medicamentos nos últimos quinze dias, 65,5% dos entrevistados 

informaram ter feito uso de medicamentos e, 42,3% por meio de prescrição 

médica e 57,7% através de automedicação. Esperava-se que o consumo de 

medicamentos sem prescrição médica entre os profissionais de saúde fosse 

menor e mais racional devido ao conhecimento dos riscos envolvidos nessa 

prática, e por esperar que esses futuros profissionais, principalmente os médicos, 

serão os responsáveis pela orientação dos seus pacientes quanto ao uso correto. 

Sobre essa questão existe a herança cultural dessa prática e a necessidade de 

se introduzir práticas educativas na formação desses profissionais de saúde, 

quanto ao uso correto os medicamentos, riscos e benefícios envolvidos, 

superdosagem, intoxicação, reações adversas, gastos para o sistema de saúde 

envolvendo internações decorrentes do uso incorreto dos medicamentos 

(AQUINO, 2008). 

Segundo Nascimento (2005), 35% dos medicamentos no Brasil são 

adquiridos sem receita médica, mundial (AQUINO et al, 2008) 

Diante dos artigos descritos acima, verifica-se a amplitude da prática de se 

automedicar.  

Algumas situações justificam o elevado índice de automedicação, 

consequentemente, um uso irracional do medicamento. Baixo poder aquisitivo da 

população para pagar pela consulta médica, precariedade dos serviços de saúde 

gerando indisponibilidade de vagas nos serviços de saúde e morosidade para 

conseguir consulta, podendo levar horas filas ou dias e até meses para conseguir 

um atendimento médico, causando insatisfação no atendimento médico, facilidade 

de comprar medicamentos sem receita médica, venda de medicamentos pela 
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internet desta forma burlando a fiscalização, propaganda que mostra mais sobre 

os benefícios do medicamento do que os prejuízos que eles causam, 

influenciando a prescrição e o consumo. O investimento em publicidade supera 

os valores que a indústria gasta com pesquisas. indicação do balconista da 

farmácia, indicação de familiares, ou utilização de receitas antigas, grandes 

quantidades e variedades de medicamentos disponíveis, a prescrição quase que 

obrigatória que os médicos têm de prescrever um medicamento durante a 

consulta, a familiaridade do médico com o medicamento, e a naturalização do 

contato do médico com a indústria farmacêutica, relação indústria-prescritor  

(AQUINO, 2008/ MELO et al, 2006/RENOVATO, 2008/CASTRO et al, 2013). 

O uso de medicamento varia conforme a idade, o sexo, as condições de 

saúde, e outros fatores de natureza social econômica ou demográfica. No Brasil 

estima-se que 23% da população consumam 60% da produção e que 64,5 milhões 

de pessoas, em condições de pobreza não tenham como comprar remédios. Os 

fatores associados ao uso incorreto de medicamentos estão a idade avançada, o 

sexo feminino, piores condições de saúde e depressão. Os sintomas depressivos 

aumentam mais que duas vezes a probabilidade de usar medicação inadequada.  

(ROZENFELD, 2003) 

 

1.1.5 Propaganda e ética de medicamentos 

A propaganda massiva e a facilidade de acesso a medicamentos em 

farmácias e supermercados dão a impressão de serem produtos inócuo. Os 

médicos são os principais alvos indústrias farmacêuticas, pois parte 

exclusivamente desses médicos, a decisão de qual medicamento prescrever ao 

paciente. A influência da indústria atinge também o consumo por automedicação. 

E como uma das formas de induzir a compra de seus produtos, as indústrias 

farmacêuticas oferecem diversas práticas promocionais para atingir o médico, o 

farmacêutico, o balconista, o dono da farmácia, os pacientes, e os consumidores 

em geral.  (AQUINO; 2008). 

A publicidade de medicamentos define o padrão de mercado e de 

comportamento das pessoas, causando impacto sobre a práticas terapêuticas, ou 
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seja, a propaganda consegue realmente alterar o padrão de prescrição dos 

médicos. (FAGUNDES et al, 2007). 

Segundo castro, 2013, dados do Projeto de Monitoração de Propaganda 

da ANVISA, relatam que cerca de 90% dos comerciais apresentam algum tipo de 

irregularidade. Quinze por cento de 1,5 mil propagandas de medicamentos de 

venda sob prescrição analisadas pela ANVISA não apresentam cuidados e 

advertências, 14% não alertam sobre as contra- indicações e mais de 10% contem 

afirmações sem comprovação de estudos científicos. (CASTRO et al, 2013). 

Em função dessa grande publicidade de medicamentos sem fiscalização 

da veracidade das informações divulgadas de forma falada, escrita, ou através da 

internet, a Resolução da Diretoria Colegiada RDC número 102/00, de 30/11/2000 

criada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que se trata de uma 

norma especificando os critérios para publicidade de medicamentos, surgiu para 

defender os segmentos mais frágeis e menos informados da população, 

fiscalizando e garantindo a qualidade dos produtos, em relação  tamanho e 

espaçamento das letras, composição do produto, precauções, posologia.  

(FAGUNDES et al, 2007). 

Uma pesquisa feita com médicos em Brasília analisa a influência das 

propagandas de medicamentos oferecidas à classe médica e a qualidade dessas 

informações, baseada na lei que regulamenta a propaganda de medicamentos no 

país. Para isso, foram entrevistados 50 médicos de Brasília, com a finalidade de 

entender como eles percebem os efeitos da propaganda sobre sua atividade 

profissional. Foi concluído que 98% dos médicos recebem visitas regulares de 

representantes comerciais, 86% recebem brindes, 68% acreditam na influência 

direta da propaganda sobre a prescrição, 14% informaram prescrever 

medicamentos em função do recebimento de prêmios, 68% acreditam existir 

inverdades nas informações publicadas nas propagandas. Um ponto positivo foi 

que antes da lei da Anvisa que regulamenta a propaganda no país, as informações 

sobre contra-indicações, indicações, precauções, cuidados e advertências 

representavam 28% e após a lei, foram encontradas informações em 79% dos 

casos. (FAGUNDES et al, 2007). 
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1.1.6 Distúrbios do sono 

O sono é um processo biológico que é essencial para a saúde e a vida 

saudável. O sono desempenha um papel crítico na função cerebral e no sistema 

fisiológico, incluindo o metabolismo, a regulação do apetite, o funcionamento do 

sistema imunológico, hormonal e cardiovascular (Medic, 2017). Deficiências na 

quantidade e qualidade de sono provocam consequências adversas na vida das 

pessoas a curto e longo prazo, como diminuição do funcionamento físico, 

ocupacional, cognitivo e social do indivíduo, aumento das chances de 

aparecimento de distúrbios psiquiátricos,  déficits cognitivos, surgimento e 

agravamento de problemas de saúde, riscos de acidentes de tráfego e 

absenteísmo no trabalho, e por consequência compromete a saúde e o bem-estar 

dos indivíduos. A fim de evitar as consequências dessas perturbações do sono, 

algumas pessoas se utilizam de medicamentos para dormir, muitas vezes sem 

prescrição médica visando a garantia do bem estar (MÜLLER E GUIMARÃES, 

2007). 

O sono normal varia ao longo do desenvolvimento humano quanto à 

duração, distribuição de estágios e ritmo circadiano. As variações na quantidade 

de sono são maiores durante a infância, decrescendo de 16 horas por dia, em 

média, nos primeiros dias de vida, para 14 horas ao final do primeiro mês e 12 

horas no sexto mês de vida. Depois dessa idade o tempo de sono da criança 

diminui 30 minutos ao ano até os cinco anos. Na vida adulta decresce a 

quantidade e varia o ciclo do sono em função da idade e de fatores externos. Com 

o avanço da idade, ocorrem perdas na duração, manutenção e qualidade do sono. 

A dor, o uso de medicações e diferentes condições clínicas são exemplos de 

fatores que podem afetar a quantidade e a qualidade do sono, especialmente 

entre idosos, que são mais propensos a essas condições (MÜLLER E 

GUIMARÃES, 2007).  

Os distúrbios do sono têm elevada prevalência e levam à morbidade. O 

mais comum é a insônia ou dificuldade de iniciar ou manter o sono, gerando 

sonolência diurna. É diagnosticada através da história clínica e tratada com 
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terapia cognitivo-comportamental, com ou sem medicamentos hipnóticos 

(MENON-MIYAKE, 2014). 

A insônia é um sintoma que pode ocorrer isoladamente ou acompanha uma 

doença e pode ser definida como a dificuldade de iniciar o sono, de manter o sono, 

sono de curta duração ou não restaurador, ou seja, insuficiente para manter uma 

boa qualidade de alerta e bem-estar físico e mental durante o dia, com o 

comprometimento consequente do desempenho das atividades diurnas. (PINTO 

Jr et al., 2010).  Manifesta-se como um sintoma quando secundária às condições 

médicas, psiquiátricas ou ambientais ou como um transtorno primário que requer 

tratamento direto. (MÜLLER E GUIMARÃES, 2007). 

Para atender aos critérios internacionais, os sintomas de insônia devem 

durar pelo menos três meses e ocorrer pelo menos três vezes por semana e não 

ser explicado por outro transtorno de sono. É o transtorno de sono mais comum 

na população geral (6 a 10% preenchem as características diagnósticas), sendo 

assim, representa um grande problema de saúde pública, seja pelo impacto na 

qualidade de vida, ou pelo potencial de provocar ou agravar outras comorbidades 

clínicas e psiquiátricas. (NEVES et al, 2017). 

É mais comum em indivíduos do sexo feminino, em idade avançada, com 

baixa renda, desempregados, aposentados, divorciados ou separados ou os que 

perderam seu cônjuge. (NEVES et al, 2017). 

Os Estados Unidos têm um gasto estimado, anualmente, de 30 e 107 

bilhões de dólares com problemas relacionados à insônia, sem incluir os custos 

relacionados a absenteísmo e perda de produtividade de trabalho. (NEVES et al, 

2017). 

Além da qualidade de vida, os distúrbios do sono também comprometem a 

segurança pública, porque aumentam o número de acidentes industriais e de 

tráfego. As estimativas sobre o índice de acidentes e mortes causados por 

sonolência ou cansaço variam de 2% a 41%, com alto custo em termos financeiros 

e da própria vida. (MÜLLER E GUIMARÃES; 2007) 

Os sistemas de classificação da insônia são independentes e utilizam 

diferentes critérios de inclusão, causando dificuldades para fazer levantamentos 
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epidemiológicos, diagnóstico e interpretação de resultados sobre os diferentes 

distúrbios do sono. (MÜLLER E GUIMARÃES; 2007) 

A insônia pode também ser classificada segundo sua duração ou causa. 

Quanto a duração apresenta-se como (a) transitória, com duração de alguns dias; 

(b) de curto período, com duração de algumas semanas e (c) crônica, persistindo 

por meses ou anos. Quanto a sua causa pode ser classificada em (a) primária 

quando não foi causada por outra patologia ou (b) secundária quando é sintoma 

de alguma condição médica, distúrbio mental ou efeito colateral de alguma droga 

(MÜLLER E GUIMARÃES, 2007).  

De acordo com Neves 2017, a insônia pode variar de forma aguda e auto 

limitada até uma forma crônica e persistente. A insônia aguda dá-se início por um 

evento ou uma situação de estresse, como mudança de emprego, perda de 

parente, problemas conjugais, prazos a serem cumpridos ou mudança no 

ambiente de dormir. A persistência da insônia por algumas semanas pode estar 

associada a doenças de curto prazo, recuperação cirúrgica ou outro fator de 

estresse mais prolongado. A insônia aguda pode se tornar crônica. Já a insônia 

crônica, possui maior importância clínica, por afetar o social, o ocupacional e a 

qualidade de vida. E a insônia pode estar associada a outras comorbidades 

médicas, como dor crônica, depressão, ansiedade, doenças neurológicas, ou uso 

de alguma substância ou medicamento, como anfetaminas, cafeína, álcool. 

(NEVES et al, 2017). 

A insônia crônica é o transtorno do sono mais comum em adultos, e seu 

diagnóstico é fundamental para o manejo clínico adequado. (MACEDO et al; 2015) 

Alguns estudos apontam para a importância do conhecimento dos fatores 

genéticos relacionados com o distúrbio da insônia, Entre eles, os genes clock, 

gene codificador de GABA-A, gene 5-HTT e gene ABCC9. Os trabalhos 

analisados apontam relação entre as alterações genéticas e os distúrbios do sono, 

principalmente a insônia, e a necessidade de identificação dos genes que 

participam da determinação da insônia. (FERREIRA, BARROS e XAVIER, 2017) 
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1.1.6.1 Prevalência de insônia no Brasil e no mundo 

                A prevalência de insônia é elevada, podendo atingir 30% à 50% da 

população. Entre os fatores de risco para alterações do sono destacam-se ser do 

sexo feminino, idade elevada, não ter companheiro, ocorrência de transtornos 

mentais ou doenças clínicas e o trabalho em turno, principalmente turnos 

alternados ou não habituais (CARDOSO ET AL, 2009/PINTO JR ET AL., 2010). 

já a prevalência de insônia crônica é de cerca de 10% (CARDOSO ET AL, 2009). 

No Brasil, estudo de base populacional realizado em 1066 moradores de 

18 anos ou mais de idade da cidade de Bambuí, Estado de Minas Gerais, a 

prevalência de insônia auto referida (como relato de queixa no último mês, com 

frequência igual a três ou mais vezes por semana, produzindo algum grau de 

incomodo) foi de 35,4%, tendo sido queixa mais frequente de insônia 

intermediaria, seguida de insônia inicial e insônia final (27,3%, 18,3% e 14,3%, 

respectivamente) (ROCHA, GUERRA E COSTA, 2000). (MARCHI et al, 2004) 

realizaram um estudo entre 1088 indivíduos adultos de Ribeirão Preto, Brasil, e 

encontraram uma prevalência de 32% segundo critério diagnóstico do DSM-IV e 

DSM-III-R. Sexo feminino, baixa escolaridade, baixa renda, não ter companheiro 

e ser adulto jovem estiveram positivamente associados a insônia. 

COLEMAN et al (1982) analisaram 5.000 registros polissonográficos 

correspondentes a 11 Centros para o Estudo e Tratamento dos Transtornos do 

Sono. As alterações do sono e da vigília foram diagnosticadas de acordo com a 

nosologia proposta pela Associação dos Centros para o Estudo do Sono e o 

sistema de classificação proposto pelo DSM-III. Na amostra investigada, 26% 

apresentavam dificuldade para o início e a manutenção do sono (insônia). 

Aproximadamente 50% desses pacientes tinham um diagnóstico maior de 

depressão. Ainda entre aqueles pacientes que apresentavam insônia, 15% eram 

portadores de alterações psicofisiológicas (que foi assimilada à insônia primária).  

Em um estudo feito em idosos de Teixeira, MG no contexto do Programa 

de Saúde da Família, a qual cobre 100% do território, dos idosos cadastrados, 

54% referiram não ter problemas com sono e 46% tinham problema para dormir, 

dentre esses 53,6% o sintoma ocorria regularmente e 46,4% às vezes. O motivo 

que mais perturbavam o sono dos idosos foram preocupação (47,4%) e 
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nervosismo (9,3%) e 37,1% não sabiam informar o motivo associado à perda do 

sono. (PEREIRA et al, 2010) 

MORIN (2011), examinando uma amostra representativa de 2000 adultos 

canadenses a partir de um inquérito telefônico, e adotando o critério de insônia da 

DSM-IV, observou que 40,2% apresentaram pelo menos 1 sintoma de insônia (isto 

é, dificuldade em cair ou ficar dormindo, ou despertar no início da manhã) por um 

mínimo de 3 noites por semana no mês anterior, 19,8% estavam insatisfeitos com 

o sono e 13,4% preenchiam todos Critérios de insônia (ou seja, presença de 1 

sintoma de insônia 3 noites ou mais por semana durante pelo menos 1 mês, 

acompanhado de angústia ou dificuldade diurna). Sexo feminino, idade avançada, 

baixa situação socioeconômica e transtornos mentais foram os principais fatores 

associados à insônia. 

Apesar da importância do sono, em torno de 70 milhões de pessoas nos 

EUA e aproximadamente 45 milhões de pessoas na Europa tem um transtorno 

crônica de sono que impacta nas funções diárias e na saúde (MEDIC, WILLE, 

HEMELS, 2017). FORD (2015), analisando a tendência na prevalência de insônia 

e problemas para dormir em adultos de 18 anos ou mais nos Estados Unidos da 

América no período de 2002 a 2012 a partir da Pesquisa Nacional de Saúde, 

observou aumento em todos os tipos de insônia. Em 2012, a prevalência 

observada era de 19,2% (FORD, 2015). 

Na população Européia com 15 anos ou mais, segundo várias definições, 

um terço (34,5%) dos indivíduos apresentava pelo menos um sintoma de insônia, 

23,1% tinham dificuldades em iniciar o sono (o sintoma mais comum), 10,9% 

tinham dificuldades em iniciar o sono, 12,3% acordavam cedo e 11,1% tinham 

sono não reparador. Pelos critérios do DSM-IV, observou-se 9,8% apresentando 

distúrbios de insônia, e após a exclusão de outras condições clínicas e 

psiquiátricas, 3% foram diagnosticados com distúrbio primário de insônia. 

(MACEDO et al; 2015) 

 

1.1.6.2 Tratamento da insônia 

Para o tratamento da insônia, deve-se identificar o tipo de insônia, se é 

primária ou secundaria, os fatores predisponentes, precipitantes ou perturbadores 
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e a indicação da melhor terapêutica. Deve-se tratar os fatores diurnos, noturnos e 

a doença de base. O tratamento pode ser não-farmacológico, farmacológico ou a 

combinação de ambos. Havendo uma doença de base, deve-se priorizar o 

tratamento da doença de base e associar o tratamento da insônia. (POYARES, D 

et al, 2003) 

 

Embora o tratamento farmacológico seja o mais comumente utilizado, o uso 

das terapias não farmacológicas vem sendo ampliado. As alternativas não 

farmacológicas vão desde as mudanças de comportamento e atitudes, 

materializadas em algumas técnicas específicas usadas para a melhora da 

qualidade e ou quantidade do sono, até o auxílio a terapias de redução da dose e 

da frequência do uso dos medicamentos. No rol de terapias não farmacológicas 

pode-se citar a terapia cognitiva, a higiene do sono, o controle de estímulos ou 

tentar diminuir as atividades incompatíveis com o sono, a restrição do sono; o 

relaxamento muscular; a intenção paradoxal, fototerapia e prática regular de 

exercícios físicos (PASSOS et al, 2007). 

As terapias comportamentais, agem modificando as situações e 

pensamentos que mantém a insônia. A Higiene do sono trabalha com foco nos 

hábitos de vida e fatores ambientais que podem interferir positivamente ou 

negativamente no sono, como evitar o consumo de alguns tipos de alimentos 

estimulantes a noite como cafeína e nicotina, os quais podem ocasionar insônia, 

evitar ingestão de Bebidas alcoólicas e exercícios físicos próximo do horário de 

dormir. Em relação ao ambiente de dormir deve-se observar a luminosidade, o 

barulho, a temperatura, o tamanho da cama, entre outros. Estabelecer horários 

regulares de sono, a restrição do sono e do tempo na cama. Terapia de controle 

de estímulos incompatíveis com o sono como TV, telefone, comida, livros. 

Utilização de técnicas de relaxamento (POYARES et al, 2003). 

Em relação ao tratamento farmacológico, algumas classes de medicamentos 

utilizadas no tratamento do sono: 

A melatonina – É um hormônio natural produzido por uma glândula do 

cérebro, os níveis de melatonina no corpo são baixos durante o dia e altos durante 

a noite. Podem ser usados para ajustar o processo natural do sono, redefinindo o 
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relógio interno do corpo, muito utilizada por viajantes para melhorar o jet lag, e em 

insônia de pessoas idosas com deficiência de melatonina. Porém os suplementos 

de melatonina não foram aprovados pelo FDA (Food and Drug administration) 

(http://www.webmd.com/sleep-disorders/circadian-rhythm-disorder-

medications?print=true acessado em 24/09/2018). Possui poucos benefícios na 

latência para iniciar o sono e no tempo total do sono. Possui efeitos colaterais 

gastrointestinais, cardiovasculares (hipertensão e alteração de ritmo cardíaco) e 

endócrinos/ metabólicos como alteração no metabolismo da glicose. Além disso, 

não se sabe muito sobre o controle de qualidade desse tipo de produto que 

contém esse hormônio. (NEVES et al, 2017). 

Anti-histamínicos - possuem a sonolência como efeito colateral, assim 

melhora de forma discreta e transitória os sintomas da insônia. Sua ação é 

limitada, pois rapidamente geram tolerância. (NEVES et al, 2017). 

Hipnóticos - seu uso crônico em longo prazo é indicado a pacientes com 

insônia grave e refratária, quando necessário com associação à TCC. (NEVES et 

al, 2017). 

Agonistas dos Receptores Gabaérgicos - são os mais prescritos e podem 

ser divididos em benzodiazepínicos e não-benzodiazepínicos. (NEVES et al, 

2017). 

Antidepressivos podem ser usados em baixas doses no tratamento da 

insônia. (NEVES et al, 2017). Os medicamentos utilizados no tratamento da 

insônia estão listados na tabela abaixo. (NEVES et al, 2017). 

Porém a principal classe de medicamentos utilizados nos distúrbios de 

sono é a de hipnótico-sedativos. Um agente sedativo causa sonolência ou diminui 

a ansiedade. Os ansiolíticos devem reduzir a ansiedade e exercer um efeito 

calmante, com pouco ou nenhum efeito sobre as funções motoras ou mentais. 

Uma droga hipnótica deve produzir sonolência e estimular o início e manutenção 

de um estado de sono. (KATZUNG, 2001) 

Os derivados benzodiazepínicos têm sido os hipnóticos mais indicados 

durante os últimos 25 anos. Mais recentemente três compostos não relacionados 

estruturalmente com os benzodiazepínicos passaram a estar disponíveis para o 

uso clínico sendo estes a zopiclona (derivado da ciclopirrolona), o zolpidem 

http://www.webmd.com/sleep-disorders/circadian-rhythm-disorder-medications?print=true
http://www.webmd.com/sleep-disorders/circadian-rhythm-disorder-medications?print=true
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(derivado da imidazopiridina) e o zaleplon (derivado da pirazolopirimidina). 

Embora a melatonina não seja um hipnótico, mas um ressincronizador do sono, 

tem mostrado certa efetividade no tratamento da insônia primária leve ou 

moderada do idoso (MONTI,2000). 

Os medicamentos hipnótico-sedativos podem causar efeitos adversos que 

em geral estão diretamente relacionados com a dose. Outro sério problema está 

relacionado as Interações farmacológicas, ou seja, uso de outras substâncias 

concomitante a qual interagem quimicamente ou farmacologicamente com o 

medicamento. As mais frequentes são as interações sinérgicas com outas drogas 

também depressoras do sistema nervoso central resultando em efeitos colaterais 

de maior gravidade. Alguns exemplos de substâncias que causam esse tipo de 

efeitos aditivos as bebidas alcoólicas, analgésicos opióides, anticonvulsivantes e 

fenotiazinas.  Menos frequente, mas não menos importante, é o aumento da 

depressão do sistema nervoso central observado com o uso de uma variedade de 

anti-histamínico, agentes hipertensivos e drogas antidepressivas da classe dos 

tricíclicos (KATZUNG, 2001) 

Além das drogas citadas, existem medicamentos que causam sonolência 

porém são isentos de prescrição médica por não apresentarem efeitos colaterais 

graves. Estes medicamentos, com destaque para alguns fitoterápicos e anti-

histamínicos, podem ser usados como automedicação para falta de sono, 

destacando-se, neste caso, os fitoterápicos e anti-histamínicos. Fitoterápicos são 

plantas medicinais capazes de aliviar ou curar enfermidades, que têm tradição de 

uso como remédio em uma população ou comunidade e que são industrializadas 

para uso como medicamento. Os fitoterápicos que tem como princípio ativo os 

flavonoides são frequentemente usados para tratar insônia. Como exemplo, tem-

se a amomila (Matricaria chamomilla), erva doce (melissa officinalis), maracujá 

(passiflora edulis), flor da paixão ou maracujá (passiflora incarnata). Quanto aos 

anti-histamínicos o efeito sedativo é um efeito colateral deste grupo de 

medicamentos utilizados com a finalidade de tratamento de alergias. (ANVISA, 

2017). 
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Quadro 1.1 - Medicamentos utilizados no tratamento da insônia  

  

Fonte: NEVES et al, 2017. 
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Figura 1.6 - Fluxo para o tratamento da insônia 

 

 

Fonte: Neves et al, 2017 

 

1.1.7 Atenção Básica e Estratégia de Saúde da Família 

A saúde é um direito de todos e dever do Estado, está previsto na 

Constituição Federal 1988, artigo 196, e concretizado através da Lei 8080/90 com 

a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) (SILVA et al, 2013). Tendo como 

princípio fundamental do SUS, a universalidade garantindo acesso a todo e 

qualquer cidadão aos serviços públicos de saúde; integralidade, primeiramente 

voltada ao reconhecimento de um sujeito integral e a segundo dotada de uma rede 

de cuidados que tenham a capacidade resolutiva dessa demanda diversificada; e 

a equidade para evitar desigualdades na assistência e acesso aos serviços de 

saúde. (FURTADO et al, 2014). 
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Foi na tentativa de adequar o modelo assistencial centrado na cura de 

doenças,  em um sistema com uma visão holística e integral do ser humano, que 

a Estratégia de Saúde da Família (ESF) surge como uma nova organização dos 

serviços de saúde, estabelecendo uma relação de vínculo e coresponsabilidade 

com a comunidade, na busca de proporcionar um cuidado integral aos indivíduos 

e famílias, de acordo com o contexto sócio cultural em que essa está inserida. 

(SILVA et al, 2013). 

O Programa Saúde da Família (PSF) propõe uma nova estratégia dentro 

das políticas públicas de saúde, no qual prioriza o ser humano enquanto cidadão, 

através da universalidade da atenção, descentralização de decisões e definição 

de bases territoriais para a atuação. Agindo dentro do núcleo familiar e 

comunitário, adaptado segundo características sociais e econômicas das áreas 

delimitadas para atender as necessidades do processo saúde/doença de uma 

população específica. (DANESE e FUREGATO, 2001). 

De acordo com o ministério da saúde, atendimento Integral ocorre com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 

A integralidade é entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso 

em todos os níveis de complexidade do sistema. (MS, 2007) 

Porém são muitos os obstáculos que dificultam a realização da 

integralidade no cuidado. No artigo de Machado e Lessa, 2012, são mencionados 

diversos desafios éticos para a consolidação do SUS como a medicalização da 

vida e a judicialização da saúde com as implicações éticas e os desafios para a 

saúde pública brasileira. (MACHADO E LESSA, 2012) 

Cita-se o papel social que a medicalização desempenha, na medida em 

que os medicamentos passam a funcionar como solução para situações 

cotidianas em tempos de intolerância às frustrações, tornando-se a promessa de 

felicidade, que parece se tornar possível por meio do consumo excessivo dos 

fármacos. E com isso, doenças são negligenciadas esbarrando entre a lógica do 

capital, orientada para o lucro, e o valor da vida humana, mercantilizada pela 

indústria farmacêutica, demonstrando o estado da vida mercantilizada, que 

transformou a saúde em bem de consumo (MACHADO E LESSA; 2012). 
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O fenômeno da judicialização da saúde também tem suas implicações 

éticas na medida em que o direito à saúde é negligenciado e se recorre à via 

judicial ao invés de reivindicar as atribuições do sistema de saúde (MACHADO E 

LESSA; 2012). As demandas judiciais não podem ser consideradas como 

principal instrumento deliberativo na gestão da assistência farmacêutica no SUS 

(VENTURA et al, 2010) 

O fenômeno da judicialização da saúde expressa reivindicações e modos 

de atuação legítimos de cidadãos e instituições, para a garantia e promoção dos 

direitos de cidadania amplamente afirmados nas leis internacionais e nacionais. 

O fenômeno envolve aspectos políticos, sociais, éticos e sanitários, que vão muito 

além de seu componente jurídico e de gestão de serviços públicos (VENTURA et 

al, 2010). 

Os vínculos entre Direito e Saúde Coletiva se estreitaram nas últimas 

décadas, com a consolidação de jurisprudências e intervenções do Poder 

Judiciário na gestão de saúde, inclusive no que se refere à Assistência 

Farmacêutica (AF) e a reivindicação judicial passa a ser utilizada como 

mecanismo de garantia de direitos e ampliação de políticas públicas. Por outro 

lado, contrasta com os princípios do SUS de integridade e equidade, já que com 

os pedidos de milhares de cidadãos, que de forma individual buscam garantir o 

fornecimento de insumos e procedimentos de saúde para suas necessidades 

individuais, por essa via, aprofundam as iniquidades no acesso à saúde, 

privilegiando determinado segmento e indivíduos, com maior poder de 

reivindicação, em detrimento de outros, na medida em que necessidades 

individuais ou de grupos determinados seriam atendidas em prejuízo a 

necessidades de outros grupos e indivíduos 

Observa-se que houve avanços nas políticas e ações públicas de 

assistência farmacêuticas; no entanto, ainda há dificuldades de acesso da 

população aos medicamentos necessários à assistência integral à saúde. Além 

disso, a despesa com medicamentos representa a de maior peso no gasto total 

das famílias com saúde, impactando no orçamento, principalmente entre os mais 

pobres, violando princípios éticos e legais importantes, como o acesso igualitário 

aos serviços de saúde. 
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Quadro 1.2 - Diferença entre o modelo médico e o modelo do PSF 

 

      Fonte : DANESE e FUREGATO, 2001 

 

1.1.7.1 Abordagem da insônia na Atenção Básica de Saúde da Família 

No Brasil, mesmo com a exigência de retenção de receita médica pela 

dispensação, o controle de uso de benzodiazepínicos ainda é falho, resultando 

em automedicação, uso sem supervisão médica ou em quantidades superiores ao 

preconizado para tratamento, o uso de benzodiazepínico para tratamento de 

ansiedade e insônia não deve ultrapassar período maior que quatro semanas. 

Muitos pacientes vão ao médico somente para obter nova prescrição, neste 

momento o médico da atenção primária deve ficar atento à idade avançada do 

paciente, uso prolongado do benzodiazepínico, toxicidade e desenvolvimento de 

dependência. Deve ser feita uma boa orientação médica relacionada ao uso de 

benzodiazepínico a fim de minimizar a incidência dos efeitos colaterais e orientar 

os pacientes para uma maior autonomia para percepção do risco e da 

dependência. As equipes médicas devem instruir aos pacientes a fazer uma 

higiene do sono antes de dormir, como, definir um horário fixo para dormir, dormir 

mais tarde, não tomar bebidas estimulantes antes de dormir, não comer carne 

vermelha e comidas pesadas, recomendar banho quente e ambiente sereno. A 

importância dessa abordagem da insônia pelas unidades primárias justifica-se 

devido ao fato de a maioria das prescrições de benzodiazepínicos serem feitas 
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em unidades primárias de saúde (71,2%) e não por especialistas, estima-se que 

o consumo desta medicação dobre a cada cinco anos. (CARVALHO et al, 2006) 

Numa revisão não sistemática, a autora deste projeto não encontrou um 

protocolo específico da Atenção Básica para a abordagem da insônia. 

Considerando a elevada prevalência de queixas de distúrbios do sono na atenção 

primária de saúde, RIBEIRO (2016), recomenda se estabeleça uma estratégia 

adequada para este paciente e que o médico de família conheça a melhor 

abordagem para o seu tratamento, quer seja farmacológico ou não farmacológico, 

e os critérios de referenciação. (SILVA et al., 2015) recomenda que uma ação 

específica para enfrentamento deste problema seja tomada como uma 

responsabilidade compartilhada entre todos os níveis da atenção à saúde, desde 

a Atenção Primária à Saúde (APS), que é considerada a porta de entrada do 

Sistema Único de Saúde (SUS) como nos níveis secundário e terciário. Por 

caracterizar o primeiro contato dos indivíduos com os serviços de saúde e ser 

caracterizada por ações de Saúde que vão desde o âmbito individual e coletivo, 

abrangendo ações de promoção e proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 

diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos. Cabe à APS estar 

preparada para receber toda a população, inclusive os usuários de 

benzodiazepínicos, pois usuários crônicos de benzodiazepínicos - aqueles que 

utilizam o fármaco por mais de 3 a 4 meses, tendem a sofrer com os sintomas e 

os fenômenos de tolerância (necessidade de doses cada vez maiores para 

conseguir os efeitos terapêuticos desejados) e dependência (recaída de sintomas 

de insônia e ansiedade quando da suspensão abrupta do uso), além de déficits 

cognitivos (perda de atenção e dificuldade de fixação), que tendem a se instalar 

no curso da utilização desses medicamentos. 

Precisa ser mais explorado as alternativas igualmente eficazes para o 

controle de sintomatologia ansiosa além da terapia medicamentosa. A 

incorporação pelo médico da ideia do fármaco como o principal caminho – se não 

o único – para responder às demandas que lhe chegam constitui uma política 

vantajosa para a indústria e preocupante para a saúde da população (CARVALHO 

e CECCIM, 2006). 
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A dependência química de benzodiazepínicos e extremamente grave e 

muito comum nas unidades básicas de saúde, e esses usuários dependentes 

apresentam dificuldades de retirada do medicamento, relatando insônia e 

ansiedade. (ARAÚJO et al, 2012) 

A assistência farmacêutica também merece uma maior atenção, esta não 

significa apenas distribuição de medicamentos, mas se estende a um conjunto de 

procedimentos necessários à promoção, prevenção e recuperação da saúde, 

individual e coletiva, baseada nos medicamentos, portanto a assistência 

farmacêutica pode se desdobrar nas áreas de pesquisa, produção, distribuição, 

armazenamento, prescrição e dispensação, farmacovigilância. Entenda-se, neste 

caso, prescrição como ato essencialmente de orientação em relação ao uso 

correto do medicamento. Deve atuar na RENAME, relação nacional de 

medicamentos, na seleção de medicamentos e planejamento e organização no 

âmbito do SUS. (ARAÚJO et al, 2012). 

A legislação proposta deu uma melhor visibilidade para a área de 

assistência farmacêutica como a portaria nº 3.237, de 24 de dezembro de 2007 

que atualizou os valores, a seleção de medicamentos e as transferências de 

recursos para a assistência farmacêutica Brasileira e a portaria GM/MS nº 204, de 

29 de janeiro de 2007, regulamenta o financiamento e a transferência de recursos 

federais para as ações e serviços de saúde, em forma de blocos de financiamento. 

(ARAÚJO et al, 2012). 

No trabalho de Araújo e companhia em 2012, sobre o uso de 

benzodiazepínicos na Estratégia de saúde da família de Sobral, Ceará mostra as 

características de distribuição de antidepressivos e diazepínicos na atenção 

primária, ou seja, a quantidade de unidades dispensadas. (ARAÚJO et al, 2012) 
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Tabela 1.2 - Distribuição de psicotrópico de acordo com as classes terapêuticas 

na Estratégia de Saúde da Família no período de 2010 e 2011, Sobral- Ceará. 

 

Fonte: ARAÚJO et al, 2012 

Tabela 1.3 - Distribuição de antidepressivos e benzodiazepínicos por unidade de 

medicamentos na Estratégia de Saúde da Família nos anos de 2010 e 2011, 

Sobral- Ceará 

 

Fonte: ARAÚJO et al, 2012 
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1.1.8 Gastos com medicamento        

   Os medicamentos representam boa parte dos gastos públicos com a 

saúde. (MELO et al, 2006). 25 a 70% dos gastos em saúde nos países em 

desenvolvimento, correspondem a medicamentos e 15% nos países 

desenvolvidos. (AQUINO, 2007). Nos Estados Unidos, de 1999 a 2000, o gasto 

com medicamentos prescritos cresceu 17,3%. (ROZENFELD, 2003).  

               O gasto do Ministério de saúde (MS) com medicamentos vem 

crescendo, variou de R$ 1,8 bilhão para 12,4 Bilhões entre 2003 e 2014. O 

aumento real, depois de corrigido os valores da inflação do período, chegou a 3,6 

vezes. Apesar do aumento, vem mantendo a proporção média de 

aproximadamente 14% do orçamento do Ministério da Saúde. (MENGUE ET AL, 

2016). 

            Portanto é real o aumento de gastos com medicamentos, mas surgia a 

dúvida se todo o investimento de dinheiro, além da criação de novas políticas 

públicas, estava ampliando o acesso e o uso de medicamentos pela população. 

Em alguns países essa avaliação é feita através dos modelos de fornecimentos 

de medicamentos, seja através do fornecimento gratuito, seja através da 

cobertura por planos de saúde, do reembolso ou desembolso direto. A avaliação 

do uso de medicamentos esbarra com algumas dificuldades para ser realizada, 

normalmente essas pesquisas estão inseridas dentro de pesquisas maiores, como 

os inquéritos de saúde, as quais já abordam um grande número de temas, e a 

medida do uso de medicamentos por si só já é um tema complexo, desde 

dificuldades relacionadas a descrição correta do nome do medicamento, a 

variedade dos motivos do uso, e a fonte de obtenção. Algumas pesquisas que 

incluíram dados de medicamentos incluem o primeiro suprimento de saúde da 

Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (PNAD) em 1981, repetida em 1986, 

1998, 2003 e 2008, onde foi feito o levantamento de medicamento de uso contínuo 

e suas formas de obtenção. Depois na Pesquisa Nacional de Saúde em 2013, 

onde novamente foram levantadas informações sobre formas de obtenção, além 

de informações separadas sobre diabetes e hipertensão. E a mais completa no 

assunto foi feita entre setembro de 2013 e fevereiro de 2014, através de uma 

pesquisa de âmbito Nacional dos domicílios de zona urbana, proposta pelo 

Ministério da Saúde, foi instituída pela  portaria nº 2.077, de 17 de setembro de 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt2077_17_09_2012.html
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2012, diante da necessidade de avaliar as políticas públicas de assistência 

farmacêutica no Brasil, a Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção 

do Uso Racional de Medicamento (PNAUM) foi o primeiro inquérito de base 

populacional sobre acesso e utilização de Medicamento realizado no Brasil, com 

representatividade nacional que permitiram avaliar os perfis de utilização de 

medicamentos e os impactos das políticas públicas farmacêuticas do País sobre 

acesso aos medicamentos. (MENGUE ET AL, 2016). 

           Os medicamentos são os principais responsáveis pelo gasto em saúde, 

ficando em torno de 45,0% da despesa em saúde das famílias. No trabalho de 

Luiza et al, baseado na PNAUM 2014 demonstrou que aproximadamente um de 

cada 17 domicílios (5,3%) foi relatado gasto catastrófico em saúde e, em 3,2%, os 

medicamentos foram reportados como um dos itens responsáveis por esta 

situação. O gasto catastrófico expressa o ônus financeiro excessivo para as 

famílias, ou seja, a proporção das despesas em saúde em relação à renda total 

do domicílio. Foi encontrado também que a prevalência de gasto catastrófico com 

medicamentos está presente em 3,2% dos domicílios e o gasto catastrófico com 

Saúde está presente em 5,3%, quanto à região do País. E as situações com maior 

relato de gasto catastrófico foram presença de três ou mais moradores e a 

presença de morador em situação de dependência menor de 15 anos. O impacto 

econômico desse acesso para famílias e indivíduos é importante pelo fato de os 

gastos em saúde poder contribuir para o empobrecimento das pessoas, 

propiciando situações como deixar de comprar alimentos ou de pagar contas e 

fazer economia foram as estratégias relatadas de maneira diferente entre as 

diferentes classes econômicas (LUZIA, 2016). 

 

 

 

 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt2077_17_09_2012.html
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Tabela 1.4 - Distribuição de antidepressivos e benzodiazepínicos por centro de 

saúde com maior oferta em relação aos seus gastos no período de 2010 e 2011, 

Sobral- Ceará. 

 

Fonte: ARAÚJO et al, 2012 

 

         Não há publicação das estimativas mundiais o volume de vendas de 

medicamentos benzodiazepínicos, porém, sabe-se que eles representam 85% da 

venda de psicotrópicos, com isso, pode-se estimar que estes medicamentos 

correspondam a 5,8% o mercado mundial e mais de 3,8% do mercado brasileiro 

de medicamentos. (ARAÚJO et al, 2012). 

 

1.1.9 A Pesquisa Nacional de Saúde 

Este estudo será realizado através de dados da Pesquisa Nacional de 

Saúde (PNS).  A PNS) é uma pesquisa de base domiciliar, de âmbito nacional, 

realizada pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde em 2013. A PNS 

aborda aspectos relacionados às condições de saúde da população brasileira, 

com enfoque em três perspectivas: percepção do estado de saúde, estilos de vida 

e doenças crônicas. (Brasil, 2014) 
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A PNS fará parte do Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares (SIPD) 

do IBGE (SIPD, 2007) e deverá ter uma periodicidade de 5 anos (Pesquisa 

Nacional de Saúde, 2017). 

Maiores informações sobre a PNS serão fornecidas na seção de métodos 

deste projeto. 

 

1.2 Justificativa 

 Ansiedade e distúrbio do sono são problemas comuns e crescentes na 

sociedade atual, fatores como o elevado nível de estresse podem aumentar a 

busca de substâncias que produzam sensação de prazer e bem estar físico e/ou 

mental, Dentre as classes de medicamentos, sendo os sedativos e hipnóticos uma 

das classes mais utilizadas com propriedade ansiolítica, as que mais se destacam 

são os benzodiazepínicos e barbitúricos, os benzodiazepínicos medicamento de 

escolha para o tratamento dos estados de ansiedade e insônia por possuírem 

baixo índice de intoxicação quando comparados a outros medicamentos. É 

crescente o consumo de benzodiazepínicos em todo o mundo, porém é importante 

salientar que os efeitos causados pelo uso indevido e/ou prolongado desses 

medicamentos, que quando usados em doses maiores que o recomendado e por 

um período maior que o necessário para o tratamento, gera problemas de 

tolerância, dependência e crises de abstinência durante a retirada desses 

medicamentos.  

No Brasil, há poucos estudos que abordam o tema da insônia e uso de 

medicamentos e em geral esses estudos cobrem uma população restrita ou que 

procura atendimento de saúde. Através PNS que oferece a oportunidade de uma 

análise ampla e de cobertura nacional sobre o tema, pretende-se estimar a 

prevalência de insônia e analisar a magnitude e características do uso de 

medicamentos para dormir. Propõe-se identificar os determinantes 

sociodemograficos da insônia e uso de medicamentos, até que ponto esta 

medicação é usada por prescrição médica ou por conta própria, e a magnitude do 

uso de bebida alcoólica concomitante ao uso do medicamento.  

Levando em consideração a predominância da insônia no Brasil e as 

consequências do tratamento, como o uso indiscriminado de BZD, os fenômenos 



 

 

 

45 

de tolerância e abstinência, a medicalização da sociedade, as altas taxas de 

prescrição e dispensação, os gastos da saúde pública com esses usuários, 

pretendemos contribuir com o aumento da sensibilidade dos profissionais da APS 

às causas mais prevalentes de insônia, diversificar o seu arsenal terapêutico e 

atuar positivamente na qualidade de vida do paciente.  

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo geral 

Estimar a prevalência de uso de medicamentos para dormir nas últimas 

duas semanas na população brasileira de 18 a 40 anos e descrever o perfil de 

utilização de serviços de saúde pelos usuários desse tipo de medicamento a partir 

dos dados da Pesquisa Nacional de Saúde, 2013. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

a) Estimar a prevalência de consumo referido de medicamentos para dormir nas 

últimas duas semanas total, prescrito e não prescrito na população brasileira 

de 18 a 40 anos segundo variáveis sociodemográficas (sexo, faixa etária, nível 

de escolaridade, cor da pele e convívio com parceiro) 

 

b) Estimar a prevalência de consumo referido de medicamentos para dormir nas 

últimas duas semanas total, prescrito e não prescrito na população brasileira 

de 18 a 40 anos segundo características da população de estudo em relação 

a uso de drogas licitas (tabagismo e consumo de bebidas alcoólicas), 

percepção do estado de saúde, apresentar agravos crônicos incluindo 

transtornos mentais, ter sofrido agressão por parte de conhecidos e 

desconhecidos. 

 

c) Descrever as característica de acesso e utilização dos serviços de saúde da 

população brasileira que refere uso de medicamentos para dormir nas últimas 

duas semanas total, prescrito e não prescrito, segundo o serviço de saúde 

utilizado, cadastro ou não na Estratégia de Saúde da Família (ESF), visita do 
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Agente Comunitário de Saúde (ACS), frequência de visita do ACS, frequência 

de consulta médica.  

 

1.4 Médodos referentes a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS-

2013) 

1.4.1 Desenho do estudo 

Estudo transversal de base populacional da população brasileira de 18 

anos ou mais. 

 

1.4.2 Universo amostral da PNS 

O universo amostral consiste em toda a população residente no Brasil em 

2013, de 18 anos ou mais excluídos os residentes das áreas com características 

especiais e com pouca população (segundo base de setores censitários do IBGE) 

como aldeias indígenas, quartéis, bases militares, alojamentos, acampamentos, 

embarcações, penitenciárias, colônias penais, presídios, cadeias, asilos, 

orfanatos, conventos e hospitais. 

(https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv91110.pdf) 

 

1.4.3 Amostragem e população de estudo 

A PNS se baseou em uma amostra probabilística estratificada e por 

conglomerado. Os estrados ou domínios são recortes do Brasil pré definidos de 

onde são selecionados as amostras. Sendo assim, os domínios da amostra são: 

Brasil, Grande Região, Unidade da Federação, Região Metropolitana, Capital e 

restante da Unidade da Federação. Dentro de cada domínio amostral fez-se uma 

amostra em 3 estágios sendo estes: 1º estágio: Setores censitários, 2º estágio: 

Domicílios que compõem os setores censitários pré selecionados no primeiro 

estágio; 3º estágio são os moradores de 18 anos ou mais que compõem os 

domicílios selecionados no 2º estágio.  

No processo de seleção amostral, foram selecionados 6069 setores 

censitários, dentro dos quais, selecionou-se 69.994 domicílios ocupados. Com a 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv91110.pdf
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taxa de perdas e recusas, a população de estudo foi composta por 64.348 

domicílios (perda domiciliar 0,08%) o que levou a realização de 62.986 entrevistas 

(recusa de entrevista individual 22%). 

 

 

1.4.4 Aferições 

Foram realizadas entrevistas face a face com os moradores selecionados 

da amostra. No morador adulto selecionado, foram feitas aferições de peso, altura, 

circunferência da cintura e pressão arterial. Exames laboratoriais foram realizados 

em 25% dos moradores selecionados (perfil lipídico, a glicemia e a creatinina 

plasmática, função renal e consumo de sal). Neste trabalho não foram utilizados 

os dados aferidos. (https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv91110.pdf) 

 

1.4.5 Instrumento de coleta de dados 

A PNS é composta por três questionários: o domiciliar, referente às 

características do domicílio, nos moldes do censo demográfico e da PNAD; o 

relativo a todos os moradores do domicílio; e o individual, respondido por um 

morador de 18 anos e mais do domicílio. 

Neste estudo, serão utilizadas algumas perguntas do questionário da PNS 

relacionadas ao nosso objeto de estudo. Neste questionário, iremos abordar os 

dados demográficos (sexo, idade, estado civil, renda familiar, nível escolar),o uso 

de álcool, e, por fim, serão verificados dados em relação ao atendimento médico, 

problemas para dormir, utilização de medicamentos, (IBGE - 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/pns/2013) 

 

 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv91110.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/pns/2013
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PARTE 2 – ARTIGO: Uso de medicamentos para dormir por adultos jovens no 

Brasil: Dados da Pesquisa Nacional de Saúde, (PNS – 2013). 

 

1.5 Introdução 

Medicamentos que levam a indução do sono ou  que causam sonolência, 

em geral são substâncias psicotrópicas. Os medicamentos psicotrópicos são 

substâncias químicas que agem no sistema nervoso central, onde alteram a 

função cerebral e temporariamente mudam a percepção, o humor, o 

comportamento e a consciência. São identificados pelos usuários como 

calmantes, tranquilizantes e sedativos. Os psicotrópicos tem como principal efeito 

colateral a possibilidade de causar tolerância e dependência física e por esse 

motivo devem ser prescritos para uso por curto período de tempo e com 

parcimônia (CARVALHO, 2004, TELLES et al, 2011). Os efeitos agudos incluem 

a redução da capacidade motora e cognitiva e, consequentemente, potencial para 

causar acidentes como quedas em idosos (KURKO, et al, 2015).   

A classe de medicamentos mais usada para induzir o sono são os 

benzodiazepínicos que são divididos em ansiolíticos e hipnóticos. Os ansiolíticas 

podem ser eficazes no alívio dos estados de ansiedade e os hipnóticos são 

usados em alguns casos para o tratamento de curto prazo da insônia . Outras 

indicações menos frequentes são o tratamento da epilepsia, anestesia pré-

operatória, tensão muscular e abstinência do álcool (NUNES e BASTOS, 2016; 

CASTRO, 2013). Os efeitos agudos incluem a redução da capacidade motora e 

cognitiva e, consequentemente, potencial para causar acidentes como quedas em 

idosos (KURKO, et al, 2015). Em estudo realizado em quatro países da Europa, 

6,4% dos participantes tomavam medicação psicotrópica no momento da 

pesquisa. Ansiolíticos foram relatados por 4,3% da amostra, hipnóticos por 1,5%, 

antidepressivos por 1,0% e neurolépticos e outros psicotrópicos por menos de 

1,0%. Hipnóticos e ansiolíticos foram usados principalmente como tratamento 

para distúrbios do sono. Analisando a indicação clínica, os autores consideraram 

a prescrição de ansiolíticos excessiva (OHAYON & LADER., 2002) 
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O uso prolongado (6 meses ou mais) e em doses elevadas de 

benzodiazepínicos tem sido objeto de preocupação de autoridades sanitárias e 

vem sendo investigado em alguns países. Uma revisão sistemática no qual foram 

analisados estudos realizados a partir de dados de registro, apontou uma 

prevalência de 3% de uso prolongado na população total e variou de 6 a 76% 

entre usuários da droga. O uso não parcimonioso de medicamentos psicotrópicos, 

além dos riscos de adição e intoxicação aguda, pode ser agravado pela 

associação com uso de álcool que é contra indicado por potencializar os efeitos 

colaterais da droga (KURKO, 2015).  

A prescrição de medicamentos psicoativos no Brasil é controlada pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Segundo o Boletim do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC), em 2012 

o Clonazepam, Bromazepan e Alprazolam foram as substâncias controladas mais 

consumidas pela população brasileira no período de 2007 a 2010. (ANVISA, 

2011).  Em estudo de abrangência nacional realizado em 2001, 3,3% dos 

entrevistados entre 12 e 65 anos afirmaram uso de benzodiazepínicos sem receita 

médica. Em um outro levantamento, com estudantes da rede pública de ensino 

de dez capitais brasileiras, 5,8% dos entrevistados afirmaram já ter feito uso de 

ansiolíticos sem prescrição. (ORLANDI  E NOTO, 2005).   

Autores sugerem que a distribuição gratuita dessa medicação por 

programas governamentais, sem medidas de controle adequadas, como a 

padronização de medicamentos a Relação de Medicamentos Essenciais 

(RENAME), de acordo com a política Nacional de Assistência Farmacêutica, 

acaba por permitir a facilidade ao acesso aumentando, assim, o consumo de 

psicotrópicos indiscriminadamente. (VALÉRIO e BECKER, 2014) 

Conhecer o perfil dos usuários e as características do acesso a saúde da 

população que faz uso de medicamentos para dormir, assim como, o 

conhecimento dos problemas relacionados ao uso de medicamentos como por 

exemplo o relato dos efeitos adversos, a fim de detectar o uso abusivo dos 

medicamentos, pode auxiliar na melhoria da abordagem desses pacientes, 

promovendo o uso parcimonioso dessas substâncias, ou seja, o uso de forma 

racional, podendo também estimular o desenvolvimento de políticas 
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governamentais ou gerar condutas educativas relacionadas a utilização de 

medicamentos. (MELO et al, 2006) 

Além disso, as características de acesso a saúde pela população diz muito 

sobre a forma de aquisição dos medicamentos prescritos e não prescritos, este 

último como forma de automedicação, já que devido ao baixo poder aquisitivo da 

população e a precariedade dos serviços de saúde e a facilidade de obter 

medicamentos sem pagar a consulta ou sem receita médica é uma realidade. Não 

muito diferente, observa-se nas camadas mais privilegiadas da sociedade, que 

por motivos culturais ou pela facilidade de acesso também consomem 

medicamentos de forma inadequada. (AQUINO, 2008) 

Através da Pesquisa Nacional de Saúde realizada em 2013 em uma 

amostra representativa da população brasileira, estimou-se a frequência de uso 

de medicamentos para dormir entre adultos jovens, bem como as características 

do acesso, em especial quanto a importância da Atenção Básica como porta de 

entrada para a população usuária de medicamentos que induzem o sono. 

 

1.6 Métodos 

1.6.1 População de estudo 

Este estudo integra uma análise da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 

realizada em 2013 pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia em parceria 

com o Ministério da Saúde do Brasil (MS). A PNS é uma pesquisa domiciliar, 

representativa da população brasileira adulta de 18 anos ou mais. Os objetivos da 

PNS envolvem três eixos principais: desempenho do sistema nacional de saúde; 

condições de saúde da população brasileira; fatores de risco doenças crônicas 

não transmissíveis (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014). 

A PNS consiste em uma subamostra da Amostra Mestra do Sistema 

Integrado de Pesquisas Domiciliares - SIPD do IBGE, cuja abrangência geográfica 

é constituída pelos setores censitários da Base Operacional Geográfica do Censo 

Demográfico 2010. Na Amostra Mestra as Unidades Primárias de Amostragem 

(UPA) são os setores censitários os quais são organizados em um estrutura 

complexa de estratificação. A estratégia de amostragem adotada na PNS foi a de 
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conglomerados com três estágios de seleção. No primeiro estágio procedeu-se a 

seleção aleatória de setores censitários dentro de cada estrato da Amostra 

Mestre, no segundo estágio foram selecionados domicílios particulares não 

especiais dos setores censitários selecionados no estágio anterior e no terceiro 

estágio, em cada domicílio selecionado no segundo estágio, selecionou-se um 

indivíduo de 18 anos ou mais (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014). 

Ao final do processo de seleção foram incluídos 64.348 domicílios (91,9% de taxa 

de resposta dos domicílios, excluídos os fechados e recusa) e 60.202 indivíduos 

(86% de taxa de resposta individual) (Souza-Júnior, PRB et al., 2015). Para o 

presente trabalho foram selecionados todos os 29.889 participantes da PNS 2013  

com 18 a 40 anos de idade.  

 

1.6.2 Questionário e trabalho de campo da PNS 

O questionário da PNS é subdividido em três partes, o domiciliar, o de todos 

os moradores do domicílio e o individual. Os dois primeiros foram respondidos 

pelo morador responsável pelo domicílio, enquanto o questionário individual foi 

respondido por um morador de 18 anos selecionado entre os demais moradores 

do mesmo. O questionário individual foi composto por nove módulos. O conteúdo 

dos três questionários  utilizados na PNS pode ser encontrado no site da pesquisa 

(Fundação Oswaldo Cruz, último acesso Março de 2019). 

A organização e a coordenação do trabalho de campo foram realizadas 

pelo IBGE. Os dados foram coletados através de do dispositivo manual personal 

digital assistance (PDA). Além da aplicação do questionário, foram feitas aferições 

de peso, altura, circunferência da cintura e pressão arterial e a coleta de sangue 

e urina para exames. Informações detalhadas sobre os métodos adotados na PNS 

podem ser obtidas em (SZWARCWALD et al., 2014) 

 

 

 

1.6.3 Modelo teórico conceitual e variáveis 
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Desenhou-se um modelo teórico-conceitual com base na revisão da 

literatura a fim de orientar a seleção das variáveis da PNS e a análise exploratória 

de dados sobre uso de medicamentos para dormir. Como é possível observar na 

Figura 1, a variável de interesse deste estudo é o uso de medicamentos para 

dormir prescritos e não prescritos. Estas variáveis foram definidas através de três 

perguntas: (1) Nas últimas duas semanas, o(a) Sr(a) fez uso de algum 

medicamento para dormir? (Sim/Não) e (2) O medicamento que o(a) Sr(a) usa 

para dormir foi receitado por médico? (Sim/Não),  (Se sim) (3) Foi receitado para 

o(a) Sr(a) mesmo(a)? (Sim/Não). Uso de medicamento para dormir foi positivo 

para todos que responderam  “Sim” a primeira pergunta. Desses, aqueles que 

responderam “Sim” segunda e terceira perguntas foram considerados usuários de 

medicamentos para dormir prescritos e os que responderam “Não a segunda ou 

terceira perguntas como usuários de medicamentos não prescritos. 

Quanto as variáveis explicativas, no nível mais distal do modelo encontram-

se as variáveis sócio-demográficas e uso de drogas lícitas, sendo estas o 

tabagismo e consumo de álcool. As variáveis sócio-demográficas contempladas 

foram sexo (masculino/feminino), faixa etária (18-29, 30-40 anos),  cor da pele 

(branca/não branca), vive com companheiro (sim/não). A partir da variável anos 

de estudo, criou-se uma variável com três categorias de escolaridade  (sem 

instrucao/fundamental incompleto, fundamental completo até médio completo, 

superior incompleto/completo). Definiu-se duas variáveis tabagismo: atual 

(pessoas que fumavam diariamente ou menos que diariamente) e tabagismo 

diário. Com base em estudo de Macinko et al, (2015), os participantes que 

relataram costumar consumir bebidas alcóolicas uma vez por mês ou mais foram 

considerados positivos para consumo atual de bebidas e o consumo abusivo ou 

binge para os que relataram  consumo de cinco ou mais doses em uma mesma 

ocasião para homens e quatro  ou mais para mulheres nos últimos trinta dias.  

No nível intermediário do modelo foram incluídas variáveis relacionadas a 

agravos crônicos, dores crônicas ou agudas, violência, ansiedade e insônia. 

Relato de agravos crônicos foi investigada através das variáveis referentes a 

diagnóstico médico de doenças crônicas, depressão, outros transtornos mentais, 

hipertensão arterial, doença cardiovascular, acidente vascular encefálico, 

diabetes, doença renal, asma, DPOC, câncer. Os participantes foram 
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questionados quanto a terem sofrido agressão por pessoa conhecida ou 

desconhecida e a partir dessas questões definiu-se, respectivamente as variáveis 

violência por pessoa conhecida e violência por pessoa desconhecida. Todas 

essas variáveis intermediárias seriam potenciais fatores para a ocorrência de 

“Relato de problemas  de sono”.  Auto-percepção de saúde (ruim/muito ruim, 

regular, boa/muito boa) seria um marcador do conjunto de agravos a saúde. 

Embora as variáveis insônia e ansiedade façam parte do modelo teórico 

conceitual por sua importância para a compreensão do tema, elas representam 

um constructo passível de análise por escalas validadas que não fazem parte da 

PND e, portanto, não foram analisadas. 

Ainda no nível intermediário situa-se a variável procura a Serviços de 

Saúde (SS) que deveria ser uma causa necessária para o uso de medicamentos 

prescritos. As variáveis que se relacionam a procura por SS são: família 

cadastrada na Estratégia de Saúde da Família (ESF) (Sim/Não), Recebeu visita 

Agente Comunitário de Saúde (ACS) nos ultimos 12 meses (Sim/Não), frequência 

das visitas do ACS (nenhuma, a cada 1 ou 2 meses, a cada 3 a 4 meses, uma 

visita), local onde costuma procurar SS quando está doente (nenhum em especial, 

atenção básica, outros serviços públicos de saúde, outros), procurou SS nas 

últimas duas semanas (Sim/Não), local onde procurou SS nas duas últimas 

semanas (nenhum em especial, atenção básica, outros serviços públicos de 

saúde, outros), última vez que consultou o médicos (Nunca/há mais de 1 ano, há 

menos de 2 semanas, entre 15 dias e 1 mes, entre um mês e três meses, entre 

três meses e um anos. 

 

1.6.4 Análise de dados 

Estimativas do número e percentual de uso de medicamentos para dormir 

total, prescrito e não prescrito, com seus respectivos intervalos de confiança a 

95% foram calculadas para a população agregada, por variáveis sócio-

demográficas, agravos crônicos, dor lombar e no pescoço, relato de problemas de 

sono e variáveis relacionadas a atenção a saúde. Considerando que as variáveis 

de interesse são binomiais, diferenças nestes percentuais segundo categorias de 
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variáveis explicativas elencadas foram analisadas através da estatística qui 

quadrado. 

Os dados foram analisados através da suíte Suvey do STATA, versão 14.0 

e as prevalências e respectivos intervalos de confiança foram estimados através 

dos comandos SVY de modo a contemplar a estrutura de conglomeração da 

amostra. 
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Figura 2.1 - Modelo Teórico-conceitual proposto para estudo do uso de medicamentos prescritos e não prescritos na população 

brasileira de 18 a 40 anos de idade. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS – 2013). 
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1.7 Resultados 

A população de estudo se caracterizou por uma distribuição semelhante 

entre pessoas do sexo masculino e feminino e nos grupos etários de 18 a 29 anos 

e de 30 a 40 anos. Nota-se uma concentração de indivíduos com ensino 

fundamental completo a ensino médio completo e percentuais discretamente mais 

altos de pessoas sem companheiro e de cor da pele não branca. Quanto a uso de 

drogas lícitas, cerca de 12% dos investigados eram fumantes diários ou 

ocasionais no momento da pesquisa e quase 1/3 dos participantes faziam uso 

corrente de álcool. A grande maioria dos participantes considera seu estado de 

saúde bom ou muito bom, aproximadamente ¼ referiu problemas para dormir, 

10% relatou dores na coluna e 3-4% referiu ter sofrido agressão por conhecidos 

ou desconhecidos (Tabela 2.1). 

Na Tabela 2.2, encontra-se a prevalência de uso de medicamentos para 

dormir total, prescrito e não prescrito nas últimas duas semanas. O percentual de 

adultos jovens que consumiu este tipo de medicamento foi de 4,1% 

(aproximadamente 1.223.000 pessoas nesta faixa etária) dois terços dos quais 

foram prescritos pelo médico e um terço não prescrito. Estima-se que 1,1% da 

população de adultos jovens, cerca de 307.000 pessoas no Brasil considerando a 

amostra expandida, consumiu medicamentos para dormir nas duas semanas que 

antecederam a pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



57 

 

 

Tabela 2.1. Características da população de estudo, 18 a 40 anos, Pesquisa Nacional de Saúde 

(PNS-2013) (n= 29.889) 

Características n % (I.C.. 95%)* 

Variáveis sócio demográficas    
    Sexo    
       Masculino 12859 48,6 (47,5; 49,3)  

       Feminino 17030 51,4 (50,4; 52,5)   

    Faixa etária    
        18 – 29 14321 52,6 (51,6; 53,6) 

        30 – 40 15568 47,4 (46,4; 48,4) 

    Escolaridade    
       Sem instrução/fundamental incompleto  7434 22,9 (22,1; 23,8) 

       Fundamental completo até médio completo 16032 56,2 (55,1; 57,3) 

       Superior incompleto/completo 6423 20,9 (19,9; 21,9) 

    Cor da pele    
        Branca 10827 44,0 (43, 0; 45,0) 

        Não branca 19062 56,0 (55,0; 57,0) 

    Vive com companheiro    
        Sim 12455 45,0 (44,0; 46,0) 

        Não 17434 55,0 (54,0; 56,0) 

Uso de drogas lícitas    
       Tabagismo atual (diário ou não diário)    
             Sim 366 12,4 (11,7; 13,0) 

             Não 26229 87,64 (87,0; 88,3) 

       Consumo de bebidas alcoólicas (últimos 30 dias)    
             Sim 8391 31,0 (30,0; 32,0) 

             Não 21498 69,0 (68,0; 70,0) 

Agravos crônicos    
         Percepção estado de saude    
             Muito boa/boa 23009 78,6 (77,7; 79,4) 

             Regular 6056 18,9 (18,1; 19,8) 

             Ruim/muito ruim 824 2,52 (2,2; 2,8) 

         Problemas no sono    
             Sim 7737 24,0 (23,1; 24,9) 

             Não 22152 76,0 (75,1; 76,9) 

         Algum agravo    
             Sim 2520 26,35 (25,4; 27,3) 

             Não 27369 73,65 (72,7; 74,6) 

        Dor na coluna, dor nas costas    
             Sim 3451 11,4 (10,8; 12,1) 

             Não 26438 88,6 (87,9; 89,3) 

        Violência por conhecidos    
             Sim 1028 3,1 (2,8; 3,4) 

             Não 28861 96,9 (96,6; 97,3) 

        Violência por desconhecidos    
             Sim 1276 4,1 (3,7; 4,5) 

             Não 28613 95,9 (95,5; 96,3) 
       * I.C. 95% - Intervalo de confiança a 95% 
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Tabela 2.2. Prevalência de uso de medicamentos para dormir total, prescrito e não prescrito nas 
últimas duas semanas pela população brasileira de 18 a 40 anos. Pesquisa Nacional de Saúde (PNS 
- 2013)   

Uso de medicamento 
para dormir 

n amostral 

Amostra expandida 

n (I.C. 95%)* %  (I.C. 95%)* 

Total 1093 1.222.350 (1.088.646 ; 1.356.055) 4,1 (3,7; 4,6) 

Prescrito 811 915.407 (799.309; 1.031.506) 3,0 (2,7; 3,5) 

Não Prescrito 282 306.943 (237.791; 376.095) 1,1 (0,9; 1,3) 

* I.C. 95% - Intervalo de confiança a 95% 

 

Observa-se na Tabela 2.3 que todas as variáveis do nível distal do modelo 

teórico-conceitual estiveram associadas a uso de medicamentos para dormir total 

e prescrito, com exceção de viver com companheiro e cor da pele. Chama a 

atenção que todas apresentaram uma relação direta, exceto consumo de bebidas 

alcoólicas. Tanto para consumo atual, quanto para binge, maiores prevalências 

foram observadas para os que não referiram consumir em relação aos que 

referiram consumir.  

Quanto a medicamentos não prescritos, mesmo com prevalências 

relativamente baixas, encontrou-se diferenças significativas para escolaridade, 

tabagismo atual e diário e consumo de bebidas alcoólicas (nível de significância 

limítrofe para consumo atual). É importante observar que quanto ao uso de 

medicamentos não prescritos, a relação com álcool se inverte, pessoas que 

consumiram apresentam maiores percentuais do que as que não fizeram uso. 
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Tabela 2.3. Prevalência de uso de medicamento para dormir nas duas últimas semanas total, prescrito e não prescrito na população brasileira de 18 a 40 
anos, segundo variáveis distais do modelo teórico conceitual (sócio-demográficas e uso de drogas lícitas). Pesquisa Nacional de Saúde (PNS-2013) 

Características 
Total (n = 1093) Prescrito (n=811) Não Prescrito (n = 282) 

% (I.C. 95%)* p-valor % (I.C. 95%)* p-valor % (I.C. 95%)* p-valor 

Variáveis sócio demográficas          

    Sexo          

       Masculino 2,9 (2,3; 3,5) <0,01 1,9 (1.5; 2.5) < 0,01 1,0 (0,6; 1,4) 0,43 

       Feminino 5,3 (4,6; 6,0)  4,2 (3,6; 4.9)  1,2 (1,0; 1,5)  

    Faixa etária          

        18 – 29 2,8 (2,3; 3,4) <0,01 1,9 (1.5; 2.4) < 0,01 1,0 (0,7; 1,3) 0,25 

        30 – 40 5,5 (4,9; 6,3)  4,4 (3.9; 5,1)  1,2 (0,9; 1,6)  

    Escolaridade          

       Sem instrução/fundamental incompleto  5,3 (4,4; 6,4) <0,01 4,4 (3.6; 5,4) < 0,01 1,0 (0,7; 1,4) 0,03 

       Fundamental completo até médio completo 3,5 (3,0; 4,1)  2,6 (2,2; 3,2)  0,9 (0,6; 1,3)  

       Superior incompleto/completo 4,4 (3,5; 5,5)  2,9 (2,2; 3,8)  1,6 (1,1; 2,4)  

    Cor da pele          

        Branca 4,3 (3,6;5,0) 0,5 3,3 (2,8; 4,0) 0,33 1,0 (0,7; 1,4) 0,72 

        Não branca 4,0 (3,4; 4,6)  2,9 (2,5; 3.5)  1,1 (0,8; 1,5)  

    Vive com companheiro          

        Sim 4,2 (3,6; 4,9) 0,5 3,2 (2,7 ; 3,7) 0,65 1,0 (0,7; 1,4) 0,65 

        Não 4,0 (3,4; 4,6)  3,0 (2,5; 3,6)  1,1 (0,8; 1,5)  

Fatores de risco para DCNT          

    Tabagismo          

        Atual (diário ou não diário)          

             Sim 5,8 (4,3; 7,7) 0,01 4,0 (3,0; 5,4) 0,07 1,9 (1,0; 3,7) 0,04 

             Não 3,9 (3,4; 4,3)  3,0 (2,6; 3,4)  0,9 (0,8; 1,2)  

        Diário          

             Sim 6,3 (4,6; 8,6) 0,04 4,3 (3,1; 6,0) 0,05 2,2 (1,1; 4,4) 0,01 

             Não 3,9 (3,4; 4,3)  3,0 (2,6; 3,4)  0,9 (0,8; 1,2)  

    Álcool          

        Atual (últimos 30 dias)          

             Sim 2,8 (2,3; 3,5) <0,01 1,5 (1,2; 2,0) < 0,01 1,4 (1,0; 2,0) 0,08 

             Não 4,7 (4,1; 5,3)  3,8 (3,3; 4,4)  0,9 (0,7; 1,2)  

        Binge          

             Sim 3,0 (2,2; 4,0) 0,02 1,4 (1,0; 2,0) < 0,01 1,7 (1,1; 2,7) 0,02 

             Não 4,3 (3,9; 4,9)  3,5 (3,1; 4,0)  0,9 (0,7; 1,2)  
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Percepção de saúde ruim/muito ruim que consiste em um possível marcador 

de um conjunto de agravos a saúde, apresentou forte associação com consumo de 

medicamentos para dormir total e prescrito. Todos os grupos de variáveis 

intermediárias do modelo teórico-conceitual - agravos crônicos, dor crônica e relato 

de violência - apresentaram associação direta com uso de medicamentos para dormir 

total prescritos. A maior associação foi observada com transtornos mentais. Auto 

percepção de saúde ruim, problemas de sono, transtornos mentais, dores na coluna 

e nas costas também apresentaram associação com uso de medicamentos não 

prescritos (Tabela 2.4). 

Analisando-se as características dos adultos jovens que fazem uso de 

medicamentos para dormir quanto ao acesso a serviços de saúde (SS), observa-se 

que independentemente de se tratar de medicamento prescrito ou não prescrito, mais 

de 50% são de famílias cadastradas na Estratégia de Saúde da Família (ESF) e quase 

a metade recebeu visita do Agente Comunitário de Saúde (ACS) nos últimos 12 meses 

(Tabela 2.5). A Atenção Básica foi o local de maior procura pela população que 

consumiu medicamentos para dormir. A visita a médicos foi mais elevada entre os que 

consumiram medicamentos prescritos. Entre os que tomaram medicamentos 

prescrito, o percentual que procurou o SS nas últimas duas semanas e o que 

consultou o médico recentemente foi maior. 
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Tabela 2.4. Prevalência de uso de medicamento para dormir nas duas últimas semanas total, prescrito e 
não prescrito na população brasileira de 18 a 40 anos, segundo variáveis intermediárias do modelo teórico 
conceitual (agravos crônicos, dores, violência). Pesquisa Nacional de Saúde (PNS-2013) 

Características 
Total (n = 1093)  Prescrito (n=811) Não Prescrito (n = 282) 

% (I.C. 95%)* p-valor % (I.C. 95%)* p-valor % (I.C. 95%)* p-valor 

Agravos crônicos          

    Percepção estado de saude        

       Muito boa/boa 2,5 (2,2; 3,0) < 0,01 1,7 (1,4; 2,0) < 0,01 0,8 (0,6; 1,1) < 0,01 

       Regular 8,5 (7,1; 10,1)  6,9 (5,7; 8,3)  1,9 (1,2; 2,9)  

       Ruim/muito ruim 20,3 (15,6; 26,0)  18,1 (13,6; 24)  3,3 (1,4; 7,4)  

    Problemas no sono         

       Sim 12,0 (10,7; 13,4) < 0,01 9,2 (8,1; 10,4) < 0,01 3,4 (2,6; 4,4) < 0,01 

       Não 1,6 (1,3; 2,0)  1,2 (1,0; 1.6)  0,4 (0,2; 0,5)  

    Algum agravo          

        Sim 16,1 (13,4 ; 19,2) < 0,01 9,1 (8,0; 10) < 0,01 1,9 (1,4; 2,5) < 0,01 

        Não 2,9 (2,5;  3,3)  1,0 (0,8; 1,3)  0,8 (0,6; 1,1)  

    Transtornos mentais         

        Depressão ou outros         

             Sim 29,9 (26,0; 34,2) < 0,01 28,5 (24,5; 33) < 0,01 2,8 (1,8; 4,1) < 0,01 

             Não 2,5 (2,2; 2,9)  1,5 (1,3; 1,9)  1,0 (0,8; 1,3)  

        Depressão          

             Sim 31,17 (27; 36) < 0,01 29,7 (25,5; 34,2) < 0,01 3,0 (2,0; 4,5) < 0,01 

             Não 2,5 (2,2; 3,0)  1,6 (1,3; 1;9)  1,0 (0,8; 1,3)  

        Outros (doenças mentais)        

             Sim 40,4 (30,5; 51,0) < 0,01 39,5 (29,6; 50,3) < 0.01 2,4 (0,6; 9,1) 0,24 

             Não 3,7 (3,3; 4,2)  2,8 (2,4; 3,2)  1,1 (0,8; 1,3)  

    Dor na coluna, dor nas costas        

        Sim 9,3 (7,7; 11,2) < 0,01 7,5 (6,1; 9,3) < 0.01 2,1 (1,4; 3,2) 0,01 

        Não 3,4 (3,0; 3,9)  2,5 (2,2; 3,0)  0,9 (0,7; 1,2)  

    Reumatismo          

        Sim 14,4 (10,0; 20,0) < 0,01 13,0 (8,7; 18,7) < 0,01 2,0 (0,9; 4,3) 0,13 

        Não 3,9 (3,5; 4,4)   2,9 (2,6; 3,3)   1,1 (0,8; 1,3)   

 

* I.C. 95% - Intervalo de confiança a 95% 
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Tabela 2.4. Prevalência de uso de medicamento para dormir nas duas últimas semanas total, prescrito e 
não prescrito na população brasileira de 18 a 40 anos, segundo variáveis intermediárias do modelo 
teórico conceitual (agravos crônicos, dores, violência). Pesquisa Nacional de Saúde (PNS-2013) (cont.) 

Características 
Total (n = 1093)  Prescrito (n=811) Não Prescrito (n = 282) 

% (I.C. 95%)* p-valor % (I.C. 95%)* p-valor % (I.C. 95%)* p-valor 

    HÁ          

        Sim 11,1 (8,9; 13,9) < 0,01 9,9 (7,7; 12,5) < 0,01 1,6 (0,8; 3,0) 0,21 

        Não 3,6 3,2; 4,1)  2,7 (2,3; 3,1)  1,0 (0,8; 1,3)  

    DCV          

        Sim 11,6 ( 6,9; 19) < 0,01 10,6 (6,0; 18) < 0,01 1,2 (0,5; 3,0) 0,73 

        Não 4,0 (3,6; 4,5)  3,0 (2,6; 3,4)  1,1 (0,8; 1,3)  

    AVC          

        Sim 14,5 (7,4; 26,5) < 0,01 13,7 (6,7; 25,9) < 0,01 1,1 (0,4; 3,4) 0,91 

        Não 4,1 (3,7; 4,5)  3,1 (2,7; 3,5)  1,1 (0,8; 1,3)  

    Diabetes          

        Sim 15,8 (9,4; 25,1) < 0,01 13,8 (7,7; 23,5) < 0,01 2,6 (0,9; 7,1) 0,08 

        Não 4,0 (3,6; 4,4)  3,0 (2,6; 3,4)  1,1 (0,8; 1,3)  

    Doença renal          

        Sim 14,0 (8,6; 22,0) < 0,01 11,1 (6,5; 18,5) < 0,01 3,7 (1,1; 11,3) 0,03 

        Não 4,0 (3,6; 4,5)  3,1 (2,7; 3,5)  1,1 (0,8; 1,3)  

    Asma          

        Sim 8,4 (5,9; 12,0) < 0,01 7,4 (5,0; 11) < 0,01 1,2 (0,4; 3,4) 0,78 

        Não 3,9 (3,5; 4,3)  2,9 (2,5; 3,3)  1,1 (0,8; 1,3)  

    DPOC          

        Sim 8,3 ( 4,5; 14,8) = 0,02 5,5 (2,5; 12) 0,16 2,6 (0,5; 13,0) 0,27 

        Não 4,0 (3,6; 4,5)  3,1 (2,7; 3,5)  1,0 (0,8; 1,3)  

    Câncer          

        Sim 6,7 (3,2; 13,3) 0,2 5,5 (2,5; 12,0) 0,16 1,4 (0,3; 6,0) 0,73 

        Não 4,1 (3,7; 4,6)  3,1 (2,7; 3,5)  1,1 (0,8; 1,3)  

    Violência por conhecidos         

        Sim 10,3 (7,7; 13,7) < 0,01 7,8 (5,6; 11,0) < 0,01 3,0 (1,6; 5,4) < 0,01 

        Não 3,9 (3,5; 4,4)  3,0 (2,6; 3,4)  1,0 (0,8; 1,3)  

    Violência por desconhecidos        

        Sim 6,0 (4,1; 8,7) 0,05 4,7 (2,7; 3,5) 0,07 1,4 (0,8; 2,3) 0,3 

        Não 4,0 (3,6; 4,5)  3,0 (3,0;  7,5)  1,1 (0,8; 1,3)  

* I.C. 95% - Intervalo de confiança a 95% 
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Tabela 2.5. Características do acesso a Serviços de Saúde pela população brasileira de 18 a 40 anos que consome medicamentos para dormir total 
prescritos e não prescritos. Pesquisa Nacional de Saúde (PNS-2013) 

Caracteristicas 
Total  Prescrito Não Prescrito 

% (i.c. 95%) p-valor % (i.c. 95%) p-valor % (i.c. 95%) p-valor 

 Familia cadastrada na ESF           
        Sim 57,8 (55,0; 60,5) 0,01 58,8 (55,8; 61,6) < 0,01 51,0 (43,8; 58,0) < 0,01 

        Não 42,2 (39,5; 45,0)  41,3 (38,4; 44,2)  49,0 (41,9; 56,2)  
Recebeu visita ACS nos ultimos 12 meses (Sim)          
        Sim 48,0 (45,1; 50,9) 0,01 49,0 (46,0; 52,0) < 0,01 41,3 (34,0; 49,0) 0, 38 

        Não 52,0 (49,1; 54,9)  51,0 (48,0; 54,0)  58,7 (51,1; 66,0)  
 Frequencia com que recebeu visita utlimo ano          
        Nenhuma 52,0 (49,1; 54,9) < 0,01 51,0 (48,0; 54,0) < 0,01 58,7 (51,1; 66,0) 0,59 

        A cada 1 ou 2 meses 35,9 (33,0; 38,9)  36,7 (33,8; 39,8)  29,8 (23,0; 37,6)  
        A cada 3 a 4 meses 6,7 (5,48; 8,1)  6,5 (5,3; 8,0)  7,4 (4,2; 12,5)  
       Uma visita 5,5 (4,5; 6,8)  5,7 (4,6; 7,0)  4,1 (2,5; 6,6)  
Local onde costuma procurar SS quando esta doente          
       Nenhum em especial 19,2 (16,9; 21,7) 0,01 16,9 (14,8; 19,2) < 0,01 34,9 (27,9; 42,5) < 0,01 

       Atenção básica 37,9 (35,1; 40,8)  40,0 (37,0; 43,1)  23,4 (18,6; 29,1)  
       Outros Servicos Públicos 17,6 (15,8; 19,60  17,5 (15,5; 19,7)  18,4 (13,7; 24,3)  
       Outros 25,3 (22,9; 27,8)  25,6 (23,0; 28,3)  23,3 (17,8; 29,8)  
Procurou SS nas últimas duas semanas           
        Sim 37,9 (35,5; 40,4) < 0,01 40,7 (38,0; 43,5) < 0,01 18,5 (13,7; 24,4) 0,32 

        Não 62,1 (59,6; 64,5)  59,3 (56,5; 62,0)  81,5 (75,6; 86,3)  
Local onde procurou SS nas ultimas duas semanas       

   

       Nenhum em especial 62,1 (59,6; 64,5) < 0,01 59,3 (56,5; 62,0) < 0,01 81,5 (75,6; 86,3) 0,54 

       Atenção básica 15,1 (13,3; 17,4)  16,5 (14,4; 18,7)  6,0 (3,8; 9,4)  

       Outros Servicos Públicos 9,0 (7,6; 10,5)  9,4 (8,0; 11,0)  5,7 (3,0; 10,5)  

       Outros 13,8 (12,1; 15,7)  14,9 (13,0; 17,0)  6,8 (4,0; 11,2)  

Ultima vez que consultou o médico       
   

       Nunca/há mais de 1 ano 7,3 (6,2; 8,7) < 0,01 4,9 (3,9; 6,2) < 0,01 24,3 (19,3; 30,1) 0,20 

       Há menos de 2 semanas 41,0 (38,4; 43,6)  44,1 (41,3; 47,0)  19,2 (14,4; 25,0)  

       Entre 15 dias e 1 mês 13,2 (11,6; 15,1)  13,3 (11,5; 15,3)  13,0 (8,7; 19,0)  

       Entre um mês e três meses 21,6 (19,3, 24,1)  21,5 (19,1; 24,2)  22,3 (16,0; 30,2)  

       Entre três meses e um ano 16,8 (14,8; 19,1)   16,2 (14,0; 18,6)   21,3 (16,4; 27,1)   

* I.C. 95% - Intervalo de confiança a 95% 



64 

 

 

1.8 Discussão 

Neste estudo, analisou-se a prevalência de uso de medicamentos para dormir 

total e com ou sem prescrição médica entre adultos jovens. Poucos são os estudos a 

abordar este grupo etário que, embora possa apresentar agravos crônicos que 

indicariam a prescrição do uso não prolongado de medicamentos para induzir o sono, 

em geral são pessoas saudáveis que poderiam adotar outras alternativas com esta 

finalidade. Considerando que em geral compreendem medicamentos psicotrópicos 

com potencial para desenvolver tolerância e dependência, destacando-se neste grupo 

os benzodiazepínicos, o percentual de uso dessa classe de medicamentos na 

população alvo foi elevada e sugerem a necessidade de maior controle. (ARAUJO et 

al, 2012). Em estudo realizado na Inglaterra, encontrou-se uma prevalência total de 

uso de benzodiazepínicos, entre pessoas de 15 a 44 anos de 0,3 a 0,4%, portanto 

consideravelmente menor (LADER, 2011). Já nos Estados Unidos, percentual 

semelhante ao da população brasileira de adultos jovens foi observada em 2008 em 

levantamento sobre utilização dessas drogas realizado a partir de um banco de dados 

que inclui cerca de 60% das farmácias varejistas. Ao investigar a prevalência e o 

padrão de consumo de psicofármacos por usuários de uma Unidade de Saúde da 

Família (USF) do município de Porto Alegre (RS), Rocha e Werlang (2013) 

observaram  prevalências  de 3,3%, 12,2% e 10,9% nas faixas etárias de 15 a 24 

anos, 25 a 34 anos e 35 a 44 anos, respectivamente. Por se tratar de usuários de 

serviços de saúde, seria esperado encontrar percentuais mais elevados do que o da 

população geral de adultos jovens do Brasil. 

 O maior consumo de psicotrópicos entre mulheres tem sido observado na 

literatura e pode ser explicado pela maior prevalência de transtornos psiquiátricos. 

Aponta-se ainda o fato das mesmas terem uma maior preocupação com a sua 

condição de saúde e frequentarem serviços de saúde com maior frequência facilitando 

o acesso a estes medicamentos (ROCHA e WERLANG, 2013; KAPCZINSKI et al., 

2001; CARVALHO, 2004; TELLES et al, 2011). Estudos mostram que  mulheres fazem 

uso de benzodiazepínicos em percentuais duas a três vezes maior do que homens 

(NORTON, 2009). 

          Em nosso estudo, percentuais mais elevados de uso de medicamentos para 

dormir foram observados entre pessoas de menor escolaridade e em seguida entre 

pessoas de nível superior incompleto/completo. Muitos trabalhos mostram a relação 
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entre baixa escolaridade e uso de psicotrópicos que vem sendo explicada por estresse 

e distúrbios do sono provocados por situações de vulnerabilidade, bem como 

depressão e doenças psiquiátricas condições mais frequentes entre pessoas de baixa 

do que de alta renda (TELLES et al, 2011;  ROZENFELD, 2003; ZANUTO et al, 2015). 

Estresse e situação de vulnerabilidade seria também uma possível justificativa para o 

achado de maior uso de medicamentos para dormir entre pessoas que referem ter 

sofrido agressão por pessoas conhecidas ou desconhecidas. 

Por outro lado, a maior prevalência entre pessoas com nível universitário 

completo e incompleto é pouco frequente na literatura. No estudo corrente, este foi o 

grupo em que prevaleceu o uso de medicamentos não prescritos. Como se trata de 

uma população jovem, seria plausível supor que a associação encontrada esteja 

relacionada a participação de estudantes universitários que apresentam percentuais 

elevados de insônia e ansiedade bem como de uso concomitante de álcool em 

consequências das exigências de carga horária, estudo e bom desempenho nestes 

cursos. 

O tabagismo corrente e diário apresentou associação significativa com o uso 

de medicamentos prescritos e não prescritos. Substâncias como o álcool, nicotina e 

cafeína, consideradas estimulantes do sistema nervoso central, podem afetar a 

arquitetura normal do sono o que poderia levar à procura por tratamento de insônia 

(SÁ et al, 2007). Adicionalmente a nicotina é uma droga psicotrópica indutora 

enzimática. Por esse motivo, algumas drogas usadas em concomitância à nicotina, 

podem ter o seu metabolismo acelerado e  consequentemente diminuição de sua 

meia-vida e a necessidade de doses mais elevadas em fumantes para efeitos 

terapêuticos adequados em relação a não-fumantes. Dessa forma, fumantes que 

utilizam benzodiazepínicos parecem ser mais resistentes aos efeitos sedativos do que 

os não-fumantes (FURTADO, 2002). 

Na literatura postula-se que existe associação entre consumo de bebidas 

alcoólicas e uso de benzodiazepínicos (LADER, 2011), observada no estudo corrente 

apenas para medicamentos não prescritos. No tratamento da síndrome da 

dependência alcoólica, o uso de benzodiazepínicos é limitado ao tratamento 

abstinência alcoólica, a curto prazo, como auxiliar para amenizar os sintomas de 

desintoxicação como irritabilidade, ansiedade, fraqueza, inquietação e depressão. 

Indo ao encontro de nosso estudo, SCALERCIO (2017), no seu trabalho sobre o uso 
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de benzodiazepínicos em Curitiba, Paraná relacionou o uso de benzodiazepínicos a 

alguns hábitos de vida, e observou que 90,2% do que usam medicamento para dormir 

não consomem bebida alcoólica (SCALERCIO, 2017). A associação de consumo de 

álcool e binge entre os que fazem uso não prescrito da droga é preocupante, sugere 

uso inadequado podendo até representar abuso. 

Quanto a associação com agravos crônicos, os efeitos terapêuticos dos 

benzodiazepínicos, os quais causam sedação, hipnose e relaxamento muscular, 

estão entre as aplicações clínicas do tratamento da ansiedade associada a condições 

cardiovasculares ou gastrintestinais, distúrbios do sono, convulsões, espasmos 

musculares involuntários, dependência de álcool e outras substâncias (TELLES et al, 

2011). Seria portanto esperado que houvesse um percentual maior de usuários entre 

os que apresentam alguma doença que poderia indicar o uso da droga. No estudo de 

Ohayon e Lader (2002), doenças concomitantes foi um dos principais preditores do 

uso e prescrição adequados de psicotrópicos em quatro países da Europa. Os autores 

apontam ainda que a co-ocorrência de doenças, e maior procura desses pacientes 

aos Serviços de Saúde aumenta o probabilidade dos mesmos terem diagnóstico de 

doenças mentais e distúrbios de ansiedade.  

Segundo Lader (2011), pessoas que se tornam dependentes de 

benzodiazepínicos em geral são aquelas que procuram tratamento durante uma crise 

de ansiedade ou insônia e que mantém o uso mesmo após o tempo de tratamento 

recomendável e em doses acima da dose prescrita. Essas pessoas seriam mantidas 

dessa forma pelos médicos que fizeram o tratamento inicial e por isso são 

classificadas pelo autor como dependentes “iatrogênicos ou “involuntários”. Há ainda 

um outro grupo que procura os efeitos sedativo-hipnóticos da droga intencionalmente 

e abusam da mesma. Esses seria usuários de drogas não prescritas, mas também 

poderiam ter os médicos como responsáveis pela prescrição. A literatura chama 

atenção para o uso inadequado da droga que em muitos casos é prescrita. Em estudo 

realizado na Inglaterra com 311 pacientes, 1/3 fazia uso inapropriado.  

Entre os agravos crônicos a principal associação foi encontrada com depressão 

e outros transtornos mentais. Revisões sistemáticas e metanálise mostraram que não 

há nenhum benefício do uso de benzodiazepínicos na depressão . (VALENÇA et al, 

2008). Este caso seria uma prescrição e uso inadequado e é particularmente 
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importante já que esses pacientes usam o benzodiazepínico concomitante a outros 

medicamentos, psicotrópicos.  

 O estudo mostrou que pouco mais da metade da população estudada tem 

cobertura da Atenção Básica. O uso abusivo de benzodiazepínicos é um problema de 

saúde comum em atenção primária. Rezende, 2014, através de um levantamento feito 

na Unidade Básica de Saúde (UBS) Colônia do Marçal, localizada no município de 

São João Del Rei-MG, após levantamento estatístico, verificou que 10% das consultas 

são direcionadas para renovação de receita de benzodiazepínicos. Diante dessa 

realidade, em seu trabalho sugere a elaboração de um projeto de intervenção para 

orientar os profissionais da atenção primária, através da construção de Cartilha, 

visando reduzir o número de prescrições de benzodiazepínicos e, consequentemente, 

o número de usuários crônicos dessas drogas e padronizar as condutas dos 

profissionais da atenção primária, principalmente médicos, aumentando assim, o grau 

de informação dos mesmos sobre o assunto e reduzindo o uso de benzodiazepínicos 

os riscos envolvidos com essa prática. (REZENDE, 2014) 

A prática de cuidados nos estabelecimentos de saúde aponta o quanto os 

contatos que aí se realizam estão marcados pela ausência de interação e predomínio 

de conhecimentos técnicos, protocolares, disciplinares e dependentes, no domínio de 

saberes formais que prescrevem certos modos de atuar, com isso, o profissional de 

saúde está submetido a ordenamentos que definem, de forma imperativa, suas formas 

de agir no cuidado. Apontam também que as imposições do mercado em saúde, por 

meio da indústria de medicamentos, entre outras disposições definem o que é o 

cuidar. (MERHY e CECCIM, 2014) 

 MACHADO E LESSA; 2012 em seu artigo sugerem debates sobre não 

produzimos sujeito, mas corpos farmacológicos, dessubjetivados, cuja identidade 

passa a ser a farmacológica. Por outro lado, os múltiplos autores da obra deixam 

transparecer o tom da esperança em tempos de individualismo, apostando no resgate 

da coletividade pelo Sistema Único de Saúde, na saúde ética e responsável, para 

além de uma farmacologia compulsiva, possibilitando uma reflexão crítica sobre as 

tecnologias do poder farmacológico, a indústria farmacêutica, bem como sobre os 

desafios que a lógica medicalizante impõe à saúde pública brasileira. 
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Este estudo tem limitações comuns a estudos transversais. No caso específico 

desta análise, destaca-se o termo genérico “medicamentos para dormir” que poderia 

levar a erro de classificação sobre o uso deste tipo de medicamentos o que dificulta 

uma melhor apreciação do problema do uso de psicotrópicos no Brasil.  É possível 

que os percentuais de uso estejam acima do estimado. Por outro lado, a frequência 

elevada de uso mesmo com o termo mais genérico de ser visto como um indicador a 

ser considerado na adoção de medidas efetivas para a abordagem do uso inadequado 

dessa classe de medicamentos que apresenta sérios riscos à saúde.  
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PARTE 3 – CONSIDERAÇÕS FINAIS 

O Brasil precisa de maiores informações a respeito da utilização de 

benzodiazepínicos, principalmente em relação a população que utiliza as unidades 

básicas de saúde (UBS), a porta de entrada no sistema de saúde. Portanto, faz-se 

necessário uma análise dos usuários, seu perfil socioeconômico e de uso, além da 

adequabilidade da prescrição, para o bem da saúde pública (NORDON et al, 2009) 

             Não há trabalhos brasileiros avaliando a prescrição de benzodiazepínicos na 

atenção primária, o que não deveria ocorrer em um sistema tão completo e complexo 

como o Sistema Único de Saúde (SUS). A bibliografia é escassa e restrita a países 

de primeiro mundo, o que limita e pode alterar a amostra. O maior foco dos trabalhos 

é sobre a prescrição para pacientes idosos e não há estudos sobre a prescrição para 

pacientes jovens, exclusivamente. (NORDON et al, 2009) 

De acordo com o conceito de uso racional de medicamentos da OMS, já 

mencionado nesta dissertação, é importante discutir qual as estratégias, protocolos e 

políticas utilizadas a fim de atingir um nível de eficiência na prescrição, no uso, na 

orientação aos pacientes. Assim deve ser constantemente revisada a conduta da 

equipe multiprofissional, os procedimentos adotados devem ser discutidos, avaliadas 

e atualizadas, medicante capacitação e educação permanente de profissionais da 

saúde e atualização das listas de medicamentos essenciais a partir de protocolos 

clínicos baseado em evidências e qualificação das políticas de saúde mental e 

assistência farmacêutica. Nesta revisão bibliográfica, foi verificado que ainda não há 

protocolos para a equipe realizar o acompanhamento dos usuários nem diretrizes bem 

estabelecidas para o tratamento dos pacientes na Atenção Primária. O paciente 

deveria ser acompanhado por uma equipe multiprofissional na saúde mental, como 

acontece com outras doenças crônicas como diabetes e hipertensão arterial, ao invés 

disso, ocorre uma medicalização excessiva, por não serem revisados as causas do 

diagnóstico, a indicação clínica, falta de tempo na consulta médica ou inexistência de 

terapias psicológicas alternativas e/ou complementares ao uso de psicofármacos, o 

fato dos psicotrópicos não serem prescritos por especialistas na área, a falta de tempo 

na consulta distanciando assim de uma boa anamnese, para que seja feita uma boa 

indicação e prescrição, faz-se necessário maior atenção ao problema além da 

capacitação em saúde mental para os profissionais da rede básica de saúde, incluindo 
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a Estratégia de Saúde da Família, o que seria um grande ganho na luta contra o uso 

indevido e irracional de medicamentos. (TELLES FILHO et al) 

O uso abusivo de benzodiazepínicos é um problema de saúde comum em 

atenção primária. Rezende, 2014, através de um levantamento feito na Unidade 

Básica de Saúde (UBS) Colônia do Marçal, localizada no município de São João Del 

Rei-MG, após levantamento estatístico, verificou que 10% das consultas são 

direcionadas para renovação de receita de benzodiazepínicos. Diante dessa 

realidade, em seu trabalho sugere a elaboração de um projeto de intervenção para 

orientar os profissionais da atenção primária, através da construção de Cartilha, 

visando reduzir o número de prescrições de benzodiazepínicos e, consequentemente, 

o número de usuários crônicos dessas drogas e padronizar as condutas dos 

profissionais da atenção primária, principalmente médicos, aumentando assim, o grau 

de informação dos mesmos sobre o assunto e reduzindo o uso de benzodiazepínicos 

os riscos envolvidos com essa prática. (REZENDE, I, F., 2014) 

         Com o objetivo de avaliar o uso de benzodiazepínicos no serviço de atenção 

primária a saúde. SCALERCIO, 2017 encontrou resultados que evidenciam o uso 

irracional de benzodiazepínicos, os mesmos estão sendo prescritos sem justificativas 

fundamentadas em uma indicação clínica apropriada e o uso prologado apontado 

encontra-se em desacordo com o tempo adequado de uso limitado a 

benzodiazepínicos.  Essa afirmativa condiz com o consumo excessivo de 

benzodiazepínicos, apontado pelo elevado valor da DDD (Dose diária por 100 mil 

habitantes) encontrado. A capacitação dos para profissionais de saúde e a orientação 

aos pacientes são intervenções que podem promover o uso adequado de 

benzodiazepínicos. Neste trabalho é sugerido uma revisão do papel do prescritor, das 

terapias alternativas aos benzodiazepínicos, da avaliação da qualidade de vida de 

pacientes da saúde mental e estudos de custo-efetividade a fim de ampliar a 

discussão sobre as terapias medicamentosas (SCALERCIO, P, L, A, 2017). 

           O crescente uso de benzodiazepínicos devido à busca cada vez maior por 

medicamentos que aliviem os sintomas de estresse e ansiedade gera um desconforto 

quanto às consequências do uso crônico desses medicamentos, que mesmo sendo 

medicamentos sob controle, e que exigem receita prescrita por um médico, ainda 

apresentam problemas devido ao uso indevido, e quando são utilizados de forma 

indevida e/ou prolongada esses efeitos são acentuados gerando como principal 
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problema a dependência e crises de abstinência durante a tentativa de retirada desses 

medicamentos. Portanto os usuários de benzodiazepínicos devem ser orientados 

alertadas e orientadas quanto aos possíveis efeitos colaterais desses medicamentos, 

sendo essencial a participação de profissionais médicos e farmacêuticos como 

provedores da orientação da forma correta de uso, bem como os prejuízos que estes 

medicamentos podem causar. (NUNES e BASTOS, 2016) 

             Não podemos deixar de lado a responsabilidade dos laboratórios 

farmacêuticos em garantir uma utilização mais segura e racional das informações 

nacionais de farmacovigilância evitando assim a automedicação desenfreada com o 

estigma de dependência química. Observa-se a necessidade de políticas pública para 

a definição de intervenções e estratégias de promoção da saúde, visando à prevenção 

da automedicação que possa trazer riscos aos usuários e à comunidade. O uso 

indevido de benzodiazepínicos na atenção primária é constantemente associado à 

medicalização de problemas socio familiares que acaba por gerar insônia e 

ansiedade, atinge em grande parte mulheres, donas de casa, com baixo nível de 

escolaridade, com idade superior a 53 anos e renda familiar de 1 a 2 salários mínimos. 

Como a atenção primária é a porta de entrada para os serviços, a prescrição de 

benzodiazepínicos na maioria das vezes é feita pelo médico clínico geral/saúde da 

família, em muitos casos ocorrendo apenas a renovação contínua da receita, sem 

avaliação do usuário e a polifarmácia, o que pode contribuir para os riscos de eventos 

adversos. (NORDON et al, 2009). 

         Lembrando que não é o medicamento por si só o responsável pela saúde do 

paciente, é importante a participação de todos os profissionais envolvidos como 

médico que prescreve, o farmacêutico, o qual encontra-se entre o prescritor e o 

paciente, e o enfermeiro que acompanha o paciente. Para uma prescrição segura a 

assistência farmacêutica deve estar presente em todas as fases, é uma atividade 

multiprofissional, no momento da prescrição, da orientação ao paciente sobre como 

tomar o medicamento, os riscos envolvidos, as interações que possam ocorrer com 

administração de outras substâncias concomitante ao uso dos benzodiazepínicos, 

diminuindo assim os riscos envolvidos na administração do fármaco e para que se 

tenha a melhora esperada no tratamento. A Assistência Farmacêutica não está 

relacionada apenas à compra e distribuição de medicamentos, mas todas aquelas 

atividades que envolvem ao uso racional do medicamento como melhorar a prescrição 
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e a dispensação de medicamentos, promover estudos sobre utilização de 

medicamentos e discutir seus resultados com os profissionais e promover programas 

de informação ao cidadão e ao doente além das atividades de seleção, programação, 

aquisição, armazenamento e distribuição, controle de qualidade e utilização com base 

em critérios epidemiológicos. (ARAUJO; FREITAS, 2006/OLIVEIRA et al, 2015) 

         Espera-se que os resultados deste trabalho contribuam para o uso racional de 

benzodiazepínicos na atenção primária. 
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ANEXO Perguntas do questionário da PNS usados nesta pesquisa e variáveis do 

estudo  

 

VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Módulo C - Características gerais dos moradores 

Pergunta C6. Sexo? 

Pergunta C8. Idade? Categorias: 18-29 e 30-40 

Pergunta C11.Estado civil?  

Pergunta Cor ou raça? Branca e não branca. 

 

 

 VARIÁVEIS RELACIONADAS AO SERVIÇO DE SAÚDE 

Módulo B -  Visitas domiciliares de Equipe de Saúde da Família e 

Agentes de Endemias 

Pergunta B1. O seu domicílio está cadastrado na unidade de saúde da 

família 

Pergunta B3. Nos últimos 12 meses, com que frequência o seu domicílio 

recebeu uma visita de algum Agente Comunitário ou algum membro da 

Equipe de Saúde da Família? 

Módulo J - Utilização de Serviços de Saúde 

J10. Quando está doente ou precisando de atendimento de saúde _____ 

costuma procurar: 

Pergunta J14. Nas duas últimas semanas, _____ procurou algum lugar, 

serviço ou profissional de saúde para atendimento relacionado à própria 

saúde? 

Pergunta J16. Onde _____ procurou o primeiro atendimento de saúde por 

este motivo nas duas últimas semanas? 
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VARIÁVEIS DESFECHO – ESTILO DE VIDA 

Módulo P - Estilos de Vida 

Pergunta P27.  Com que frequência o(a) sr(a) costuma consumir alguma 

bebida alcoólica? 

Pergunta P32. Nos últimos 30 dias, o sr chegou a consumir 5 ou mais doses 

de bebida alcoólica em uma única ocasião? (se homem) OU Nos últimos 30 

dias, a sra chegou a consumir 4 ou mais doses de bebida alcoólica em uma 

única ocasião? (se mulher) 

Pergunta P50. Atualmente, o(a) sr(a) fuma algum produto do tabaco? 

Pergunta P51. E no passado, o(a) sr(a) fumou algum produto do tabaco 

diariamente? 

 

 

VARIÁVEIS DESFECHO – DOENÇAS CRÔNICA 

Módulo Q – Doenças crônicas 

Pergunta Q2. Algum médico já lhe deu o diagnóstico de hipertensão arterial 

(pressão alta)? 

Pergunta Q30. Algum médico já lhe deu o diagnóstico de diabetes? 

Pergunta P50. Atualmente, o(a) sr(a) fuma algum produto do tabaco? 

Pergunta P51. E no passado, o(a) sr(a) fumou algum produto do tabaco 

diariamente? 

Pergunta Q63. Algum médico já lhe deu o diagnóstico de uma doença do 

coração, tais como infarto, angina, insuficiência cardíaca ou outra? 

Pergunta Q68. Algum médico já lhe deu o diagnóstico de AVC (Acidente 

Vascular cerebral) ou derrame? 
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Pergunta Q74. Algum médico já lhe deu o diagnóstico de asma (ou bronquite 

asmática)? 

Pergunta Q79. Algum médico já lhe deu o diagnóstico de artrite ou 

reumatismo 

Pergunta Q84. O(a) sr(a) tem algum problema crônico de coluna, como dor 

crônica nas costas ou no pescoço, lombalgia, dor ciática, problemas nas 

vértebras ou disco? 

Pergunta Q92. Algum médico ou profissional de saúde mental (como 

psiquiatra ou psicólogo) já lhe deu o diagnóstico de depressão? 

Pergunta Q110. Algum médico ou profissional de saúde mental (como 

psiquiatra ou psicólogo) já lhe deu o diagnóstico de outra doença mental, 

como esquizofrenia, transtorno bipolar, psicose ou TOC (Transtorno 

Obsessivo Compulsivo)? 

Pergunta Q116. Algum médico já lhe deu o diagnóstico de alguma doença no 

pulmão, tais como enfisema pulmonar, bronquite crônica ou DPOC (Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crônica)? 

Pergunta Q120. Algum médico já lhe deu algum diagnóstico de câncer? 

Pergunta Q124. Algum médico já lhe deu o diagnóstico de insuficiência renal 

crônica? 

Pergunta Q128. Algum médico já lhe deu algum diagnóstico de outra doença 

crônica, física ou mental, ou doença de longa duração (de mais de 6 meses 

de duração)? 
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VARIÁVEIS DESFECHO – USO DE MEDICAMENTOS PARA 

DORMIR NAS ÚLTIMAS DUAS SEMANAS 

Módulo Q - Doenças crônicas 

Q132. Nas últimas duas semanas, o(a) sr(a) fez uso de algum medicamento 

para dormir? 

Q133. Nas últimas duas semanas, por quantos dias usou o medicamento 

para dormir? 

 

VARIÁVEIS DESFECHO – PROBLEMAS COM SONO 

Módulo N – Percepção do estado de saúde 

N10. Nas duas últimas semanas, com que frequência o(a) sr(a) teve 

problemas no sono, como dificuldade para adormecer, acordar 

frequentemente à noite ou dormir mais do que de costume? 

 

VARIÁVEIS DESFECHO – VIOLÊNCIA 

Módulo O. Acidentes e Violências 

Pergunta O24. Nos últimos 12 meses, o(a) sr(a) sofreu alguma violência ou 

agressão de pessoa conhecida? 

Pergunta O25. Nos últimos 12 meses, o(a) sr(a) sofreu alguma violência ou 

agressão de pessoa desconhecida (como bandido, policial, assaltante etc.)? 

 

VARIÁVEL DESFECHO – PERCEPÇÃO DE SAÚDE 

Módulo N – Percepção de saúde 

Pergunta N1. Em geral, como o(a) sr(a) avalia a sua saúde? 

Muito boa/boa, regular, Ruin/muito ruin 
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Pergunta N2. O(A) sr(a) usa algum recurso como bengala, muleta, cadeira de 

rodas, andador ou outro equipamento para auxiliar a locomoção? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


