
Autores 
Instituições 

e-mails 

AVALIAÇÃO DO USO ABUSIVO DE BENZODIAZEPINICOS EM 
MULHERES FRENTE À PANDEMIA COVID-19.  

Os BZDs são uma classe de psicofarmácos que atuam no sistema nervoso central (SNC) 
modulando o GABAa. O GABA é o principal neurotransmissor inibitório do SNC,é expresso na 
maioria dos neurônios e astrócitos diminuindo a excitabilidade neuronal  através de vários 
mecanismos. Ele apresenta dois tipos de receptores, os ionotrópicos GABA a e c com diversas 
subunidades e os metabotrópicos GABAb acoplados a proteína G,estes afetaram os canais 
iônicos por segundos mensageiros. Os benzodiazepínicos são muito lipossolúveis, sendo 
absorvidos rápida e completamente no trato gastrointestinal. O estresse é uma condição que 
pode provocar tanto alterações físicas quanto mentais.Houve intensificação do estresse com o 
isolamento social que pode ocasionar o avanço de quadros mentais, muitos deles associados 
ao estresse crônico.Os benzodiazepínicos (BZDs) vêm sendo utilizados não só para 
tratamento da insônia, mas também como atenuante do estresse cotidiano, em sua maior 
parte por mulheres. Os efeitos crônicos causados pelos benzodiazepínicos mostram que 
existe um prejuízo cognitivo e que este não é reversível após a interrupção do uso do 
medicamento. A busca por efeitos ansiolíticos aumenta o consumo de drogas psicoativas, 
como os benzodiazepínicos, a partir disso o uso torna-se abusivo e consequentemente 
dependente. (DOUGLAS et al., 2020; PLAGG et al., 2020b). 
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          No total foram analisadas 141 respostas, dentre elas 106 (75,1%) não atenderam 
aos requisitos de inclusão e apenas 35 estão incluídas neste estudo. Dentre as respostas 
incluídas, 80% são mulheres com idade entre 20 a 39 anos e 20% possuem entre 40 a 50 
anos.  
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 82,1% das mulheres com idade entre 20 a 39 anos, passaram a consumir benzodiazepínico 
em virtude do isolamento social e 53,5% não consumiam antes da pandemia.  
28,5% das mulheres de 40 a 50 anos,já utilizavam os medicamentos antes do isolamento  
social e 14,2% passaram a consumir frente à pandemia. 

 

Avaliar a incidência do uso abusivo de benzodiazepínicos em mulheres durante a pandemia do 

COVID-19, classificando-as com idade entre 20 a 50 anos, antes e durante o isolamento 

social.  
 

 

 Foram selecionadas mulheres em diferentes faixas etárias para realizar a avaliação do uso de 
benzodiazepínico antes e durante o isolamento social, através de um formulário criado no 
Google Forms. As participantes tiveram o documento do termo de consentimento livre 
esclarecido (TCLE) disponível pelo próprio Google.O estudo foi realizado a partir da análise 
das perguntas. Os indivíduos foram divididos em Grupo 1 mulheres com idade entre 20 a 39, 
Grupo 2 mulheres com idade entre 40 a 50 anos, considerando neste o período de climatério. 
As participantes foram recrutadas em grupos ou individualmente a partir do link com 
direcionamento para o formulário que foi compartilhado nas redes sociais. 

Por conseguinte, os dados sugerem aumento no consumo indevido de fármacos 
benzodiazepínicos por mulheres jovens adultas 20 a 39 anos, não praticantes de 
atividade física e consideram suas rotinas estressantes. Os dados em relação ao 
grupo 2, 40 a 50 anos, avaliaram que durante o isolamento social 14,2% deste 
grupo passaram a fazer uso. Através de treinamento e medidas preventivas, 
devem-se evidenciar os riscos de efeitos colaterais resultantes do uso inadequado 
e /ou abusivo.  
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