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Os benzodiazepínicos (BZDs) são psicofármacos utilizados no tratamento de ansiedade, e é 
uma das classes de medicamentos mais prescritos no país. O uso abusivo desses 
medicamentos, a automedicação e a falta de conhecimento sobre os efeitos colaterais 
causados por esta droga geram diversos problemas de saúde pública, favorecendo as taxas de 
morbimortalidade. Nesse sentido, a pratica de atuação do Farmacêutico no acolhimento, 
orientação e em estratégias educativas voltadas para o bem-estar do paciente se tornam 
relevantes nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), para promoção do uso racional 
desses medicamentos. É objetivo desse estudo conhecer o perfil dos pacientes que utilizam 
benzodiazepínicos, no Centro de Atenção Psicossocial, localizado na cidade de Santo Antônio 
de Jesus –BA. Para isso, será realizado um estudo descritivo de natureza quantitativa, a partir 
de prontuários de pacientes que estão cadastrados no CAPS, seguindo um roteiro de pesquisa 
contendo informações como sexo do paciente, faixa etária, estado civil, escolaridade, convívio 
social, nome do medicamento utilizado, o período de utilização, consumo de outros 
medicamentos e a duração do tratamento realizado no Centro. Esta pesquisa foi aprovada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, nos casos assim previstos em lei pela 
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP. Esses dados serão organizados em 
planilhas, usando o Microsoft Excel e analisados por estatística descritiva sendo apresentado 
por meio de quadros. Assim, medidas voltadas para desenvolvimento de políticas que 
garantam o uso racional dos BZDs devem ser implementadas, visando a promoção à saúde da 
população além disso,  é necessário avaliar o contexto de disponibilidade e consumo de 
benzodiazepínicos a partir do ponto de vista dos usuários e profissionais de saúde envolvidos 
no sistema de prescrição e dispensação desses medicamentos. 
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