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There is an increasing demand for drugs (such as benzodiazepines) that may relieve the symptoms of stress
and anxiety. The increase in demand, combined with inappropriate prescriptions prescribed by unprepared
professionals, may contribute to the growing misuse of benzodiazepines (BZDs), thereby increasing the
likelihood of adverse reactions, poisoning, and addiction to these drugs. The action of benzodiazepines
is due to interaction with gammaaminobutyric acid (GABA) subtype of GABA-A receptors, causing an
increased frequency of opening of chloride channels responsible for the propagation of stimuli of postsynaptic
neurons. Chronic use can lead to the development of tolerance and dependence to benzodiazepines. This
study aims to evaluate the chronic use and subsequent addiction to benzodiazepines. This study was a
survey of scientific data, based on analysis of articles and literature related to the subject. The papers
in relation to benzodiazepines were obtained by direct search in indexed databases, using the following
keywords and their corresponding Portuguese translations: “Benzodiazepines, dependence, addiction”.
The most recent articles were preferred, but older ones were used as well. The bases were searched with
Google Scholar, OvidSP, Scopus, Web of Knowledge, Scientific Electronic Library Online (SciELO).
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Resumo
Com as mudanças de hábitos de vida da população é possível observar uma crescente procura por
medicamentos que venham aliviar sintomas como estresse e ansiedade. Essa procura acentuada, juntamente
com prescrições inapropriadas de profissionais pouco preparados contribuem para o crescente uso indevido
de medicamentos da classe dos benzodiazepínicos (BZDs) aumentando a probabilidade de reações adversas,
intoxicação e também dependência a esses fármacos. A ação dos BZDs ocorre devido à interação com
receptores ácido gamaaminobutírico (GABA) do subtipo GABA-A provocando uma maior frequência de
abertura de canais de cloretos responsáveis pela propagação dos estímulos dos neurônios pós-sinápticos.
O uso crônico pode levar ao desenvolvimento de tolerância e dependência aos benzodiazepínicos. Este
trabalho tem como objetivo avaliar o uso crônico e a consequente dependência aos benzodiazepínicos.
Para elaboração do trabalho foi realizado um levantamento de dados científicos, baseando-se na análise
de artigos e literatura relacionados ao assunto. Os artigos científicos em relação aos benzodiazepínicos
foram obtidos por busca direta em bases de dados indexadas, utilizando as seguintes palavras-chaves e
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suas correspondentes em inglês: benzodiazepínicos, dependência, addicção. Não houve delimitação do
período de publicação, porém tiveram preferência os artigos mais recentes. As bases pesquisadas foram
Google Acadêmico, OvidSP, Scopus, Web of Knowledge, Scientific Eletronic Library Online (SciELO).
Palavras-chave:
Benzodiazepínicos uso e abuso; Benzodiazepínicos aumento no consumo;
Benzodiazepínicos e abstinência.
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