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1. SITUAÇÃO A SER ABORDADA
São chamados de sedativos os fármacos capazes de deprimir a
atividade do sistema nervoso central, como os ataráxicos (tranquilizantes menores) e outros.
São chamados de hipnóticos os sedativos que produzem sonolência e facilitam iniciar o sono.
Os fármacos aqui abordados compreendem os benzodiazepínicos, os agonistas do receptor
benzodiazepínico (ditos compostos Z, como o zolpidem, a zaleplona e a zolpiclona 1 ), os
congêneres da melatonina (a agomelatina e o ramelteon), os barbitúricos, outros agentes
sedativo-hipnóticos ou anestésicos de estrutura química variada (hidrato de cloral, paraldeído,
propofol, etc.).
Cada descoberta de novos fármacos capazes de aliviar a insônia tem
estimulado muitas prescrições, desde a descoberta do primeiro barbitúrico, por Adolf Von
Baeyer em 1864. Tais drogas, contudo, levam à tolerância farmacológica (precisam de doses
paulatinamente maiores) e dão síndrome de abstinência quando são suspensas, pois causam
dependência química em diversos graus e de consequências variadas. Apesar da utilidade
imediata dos remédios, há métodos não farmacológicos para lidar com a insônia2, assim como
para lidar com transtornos de ansiedade. Os sedativos podem ser usados com eficiência, de
forma excepcional, não corriqueira, por tempo determinado e breve, a fim de não causar
dependência, no contexto de um tratamento mais amplo, não apenas medicamentoso.
A prescrição de benzodiazepínicos e dos compostos Z por prazos
longos causa inúmeros eventos adversos, como quedas e fraturas, acidentes domésticos e de
trânsito, confusão mental transitória, comprometimento cognitivo. Há hipóteses de que possa
ser um dos fatores importantes em distúrbios da memória3 e no desencademento da doença de
Alzheimer 4 . Ainda sem comprovação clara, por haver grande número de confundidores
estatísticos, o abuso de benzodiazepínicos tem sido hipotizado como fator relacionado ao
câncer5. O fato é que o uso destas drogas se tornou um problema de saúde pública6, 7, 8e vem
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levando várias nações a realizarem campanhas de redução da prescrição de
benzodiazepínicos e drogas assemelhadas, assim como campanhas visando abolir o uso por
longos prazos, algumas das quais ainda no campo experimental 9 . As mulheres são
particularmente vulneráveis à dependência de benzodiazepínicos 10 , buscando a droga nas
unidades de atenção primária11.
O uso destas drogas faz com que muitas pessoas peregrinem por vários
serviços de saúde, com o objetivo de envolver os médicos em uma relação capaz de gerar a
receita. As estratégias de aquisição de receitas controladas passam pelo uso de artifícios, tais
como simulação, bajulação, sedução e ameaças ao médico. Muitos usuários cultivam a
aquisição de receita junto a médicos amigos, além de solicitar a diferentes médicos
desconhecidos, alternadamente, fazendo negociações sobre a dose e o momento de parar com
o uso. Isto leva os usuários a um crescente refinamento das queixas e da metassimulação dos
sintomas 12. Há, atualmente, um excesso de uso irracional destes fármacos13 , inclusive nos
serviços de saúde familiar e comunitária14.
A ansiedade é patológica em certas circunstâncias e graus definidos
pela ciência psicopatológica. Como regra, a ansiedade é adaptativa e faz parte de nosso
patrimônio genético, permitindo-nos ajustar o comportamento em função das circunstâncias,
sem prejuízo das funções ou da qualidade de vida. Quando há prejuízo de função ou
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incapacitação, sensação de grande desconforto somático e acentuada queda de qualidade de
vida, justifica-se o uso de tranquilizantes, por prazos curtos e sob monitoramento15, 16. Não há
razões científicas, também, para pugnar pela simples substituição do uso prolongado de
tranquilizantes pelo uso prolongado de antidepressivos, pois isto também não conta com
evidência científicas17.

2. CLASSIFICAÇÃO NA CID 10
F13 - Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos.
.0 - Intoxicação aguda
.1 - Uso nocivo para a saúde
.2 - Síndrome de dependência
.3 - Síndrome de abstinência
.8 - Outros transtornos mentais ou comportamentais
.9 - Transtorno mental ou comportamental não especificado

3. DIAGNÓSTICO
Os critérios são os da CID-10. Não se deve esperar que o paciente
preencha todos os critérios da síndrome de dependência para começar a retirada, uma vez que
o quadro típico de dependência química não ocorre na maioria dos usuários de
benzodiazepínicos.
Os benzodiazepínicos por serem de alta eficácia, rápido início de ação e
baixa toxicidade, são alvo de aumento de doses pelos pacientes e recusa em parar de usá-los,
apesar das opiniões médicas. Os sintomas de abstinência devem ser distinguidos dos sintomas
de rebote, ocorridos pelo retorno dos sintomas originais para os quais os tranquilizantes foram
prescritos.
Em idosos, os efeitos adversos, mesmo sem dependência química
instalada, incluem deficiência psicomotora e excitação ocasionalmente paradoxal. Com o uso
por longo prazo, a tolerância, dependência e abstinência efeitos podem se tornar grandes
desvantagens.
Os sintomas da síndrome de abstinência começam progressivamente
dentro de 2 a 3 dias após a parada de benzodiazepínicos de meia-vida curta e de 5 a 10 dias
após a parada de benzodiazepínicos de meia-vida longa. Podem também ocorrer após a
diminuição da dose.
Os critérios diagnósticos para a síndrome de abstinência de sedativos e
hipnóticos (F13.3) são:
A. Cessação (ou redução) do uso pesado e prolongado de sedativos, hipnóticos ou
ansiolíticos.
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B. Dois (ou mais) dos seguintes sintomas desenvolvendo-se dentro de algumas horas a
alguns dias após o Critério A:
(1) hiperatividade autonômica (por ex., sudorese ou frequência cardíaca acima de
100 bpm)
(2) tremor aumentado das mãos
(3) insônia
(4) náusea ou vômitos
(5) alucinações ou ilusões visuais, táteis ou auditivas transitórias
(6) agitação psicomotora
(7) ansiedade
(8) convulsões de grande mal
C. Os sintomas no Critério B causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no
funcionamento social, ocupacional ou em outras áreas importantes.
D. Os sintomas não se devem a uma condição médica geral nem são melhor explicados
por outro transtorno mental.
Em alguns usuários ocorre a síndrome de abstinência protraída, ou pósabstinência. Nestes casos, os sintomas são similares aos da retirada dos benzodiazepínicos,
porém em menor número e intensidade, e podem se prolongar por alguns meses18.
Os sintomas da síndrome de abstinência podem incluir, raramente,
convulsões, alucinações e delirium. Mais comumente incluem insônia, irritabilidade, dificuldade
de concentração, inquietação, agitação, pesadelos, disforia. Dependendo da dose usada
evoluem com tremores, sudorese, palpitações, letargia, náuseas, vômitos, anorexia, prejuízo da
memória, despersonalização e desrealização.

4. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
Abuso e dependência de barbitúricos, de benzodiazepínicos, ou de
tranquilizantes ou hipnóticos não benzodiazepínicos.

5. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO
Ausência de adesão ao tratamento.

6. CASOS ESPECIAIS
Compreendem situações a respeito do tratamento ou da doença em que
a relação risco-benefício deve ser cuidadosamente avaliada pelo médico prescritor e nas quais
um comitê de especialistas nomeados pelo gestor estadual ou municipal poderá ou não ser
consultado para a decisão final.

6. POSSÍVEIS LOCAIS DE TRATAMENTO
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Nas intoxicações graves com superdosagens, o atendimento deve ser
feito em pronto-socorro de hospital geral. Se necessário, o SAMU poderá ser acionado. A
equipe do pronto-socorro pode relatar o caso ao Centro de Informações Toxicológicas (CIT),
por telefone, assessorando-se de toxicologista para a melhor conduta das intoxicações severas.
O tratamento da dependência é ambulatorial. Pode ser feito em
unidades básicas de saúde (UBS), centros de atenção psicossocial (CAPS) e outros serviços
ambulatoriais.

7. TRATAMENTO
A seleção cuidadosa dos pacientes a serem medicados com sedativos
ou hipnóticos é também importante. As prescrições de longo prazo são, ocasionalmente,
incontornáveis19, para certos pacientes refratários ao abandono do remédio. A lógica é a da
redução de danos, na impossibilidade de o paciente parar com a droga. Efeitos indesejados
podem ser evitados em grande parte, mantendo as dosagens mínimas e mantendo o período
de uso o mais curto possível.
O tratamento da dependência é ambulatorial, com apoio de natureza
psicológica, feito por membro da equipe de saúde (muitas vezes pelo próprio médico, quando a
equipe é pequena ou faltante). Suporte emocional pode ser mantido durante todo processo de
retirada das medicações, com informações e reasseguramento da capacidade de lidar com o
estresse sem os benzodiazepínicos. É importante auxiliar o paciente a distinguir os sintomas de
ansiedade e abstinência. Medidas não farmacológicas e treinamento de habilidades para lidar
com a ansiedade podem ser promovidos. Geralmente os usuários que conseguem ficar livres
de sedativos por pelo menos cinco semanas apresentam redução nas medidas de ansiedade e
têm melhora na qualidade de vida.
Nos casos mais leves é possível a suspensão abrupta da medicação,
entretanto, a retirada gradual costuma ser mais bem aceita. Os 50% iniciais da retirada são
mais fáceis e podem ser concluídos nas primeiras duas semanas, ao passo que o restante da
medicação pode requerer um tempo maior para a retirada satisfatória.
O prazo de retirada da medicação pode ser negociado com o paciente,
girando em torno de 4 a 8 semanas, inclusive para hipnóticos20, podendo durar até mais de 16
semanas. É de grande valia oferecer esquemas de redução das doses por escrito, com
desenhos dos comprimidos e datas subsequentes de redução.
A retirada gradual e um acompanhamento psicológico mais freqüente e
prolongado colaboram no alívio destes sintomas. Pacientes que não conseguem concluir o
plano de redução gradual podem se beneficiar da troca para um agente de meia-vida mais
longa, como o diazepam, a fim de retirá-lo, gradualmente, depois. Estimada a dose de
manutenção habitual, deve-se administrar a dose equivalente de diazepam nos dois primeiros
dias e então diminuí-la em 10% ao dia, com dosagem fina de 10% diminuída lentamente a
zero, durante um período de 3 a 4 dias.
O diazepam é a droga de escolha para tratar pacientes com
dependência em outros benzodiazepínicos, como o clonazepam e o lorazepam. Ele é
19
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absorvido de forma veloz pelo organismo e seu metabólito, o desmetildiazepam, é de longa
duração, permitindo montar um esquema de redução gradual, pois apresenta uma diminuição
suave dos níveis sanguíneos.
O método clássico21 de retirada da droga, para algumas pessoas que
costumavam usar doses altas e relutam em parar, implica um programa de 1 a 4 meses,
fazendo-se reduções gradativas. A redução de um quarto da dose é feita paulatinamente, neste
tempo, segundo as reações e a aceitação do paciente. Os estudos alvos de revisão sistemática
mostram que a retirada gradual tem preferência à interrupção abrupta.
Há hipóteses, ainda não confirmadas com clareza, de que a
carbamazepina possa ser uma intervenção eficaz na descontinuação de benzodiazepínico,
quando o paciente é muito resistente22. A amitriptilina pode ser usada, como substituto de um
sedativo noturno, temporariamente, para insônias produtoras de ansiedade.
O dependente de sedativos e hipnóticos se automedica, aumentando as
doses por conta própria. Em termos preventivos, o combate à automedicação é a atitude
fundamental23, 24.
Mulheres gravidas com eclampsia podem sofrer convulsões antes e
logo depois do parto. Estas mulheres podem ser tratadas com sulfato de magnésio em vez do
diazepam, na prevenção das convulsões. O sulfato de magnésio, comprovadamente, tem
melhores efeitos na eclampsia e reduz a morte materna mais do que o benzodiazepínico25.
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