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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar as estratégias para descontinuação do uso 

de benzodiazepínicos em pacientes com a síndrome de dependência aplicáveis na 
atenção primária à saúde. Para tanto foi realizada uma revisão da bibliografia presente 

nas bases de dados PubMed, LILACS e SciELO, com os descritores “benzodiazepine”, 

“primary health care” e “dependence” com uma posterior seleção dos artigos com base 

na data e idioma de publicação e na leitura dos títulos e resumos. Dessa forma, 
constatou-se que a terapia de retida gradual, com diminuição progressiva da dose 

segundo um cronograma preestabelecido, é a mais aceita para desmame de 

benzodiazepínicos; são também citadas a mudança para um BZD de maior meia vida e a 

psicoterapia. 
 

Palavras-Chave: Saúde. Benzadiazepínicos. Atenção Primária à Saúde 

 

ABSTRACT 

This paper aims to compare the tretments for benzodiazepine withdraw in primary health 
care patients diagnosed as dependents. For this purpose, a study review had been 

conduced by using the data bases PubMed, LILACS and SciELO, searching for the tags 

“benzodiazepine”, “primary health care” and “dependence”, and lately picking the papers 

by reading their titles and abstracts. Thus, the following study verified that the gradual 
reduction of the benzodiazepine dose is the overall consensus; but the switching to a 

long- acting agent and the psychotherapy are also quoted. 
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Introdução 

  

Benzodiazepínicos (BZDs) são medicamentos psicotrópicos de prescrição restrita e 

sujeitos a controle especial, conforma a Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998. São 

comumente prescritos por clínicos para ansiedade, insônia ou como adjuvantes no 
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tratamento da depressão e, apesar da existência de guidelines internacionais 

recomendando o seu uso por pequenos períodos, o uso prolongado é difundido tanto em 

países Americanos, quanto Europeus, o que tem levado a um aumento das complicações 

relacionadas a essas medicações, como a dependência, prejuízo cognitivo, quedas e 

fraturas.1,2 

De fato, segundo a Diretriz sobre Abuso e Dependência de Benzodiazepínicos da 

Associação Médica Brasileira (AMB), estima-se que 50 milhões de pessoas façam uso 

diário de BZDs no Brasil, sendo maior a incidência entre mulheres acima de 50 anos com 

múltiplas comorbidades1,3. Atualmente, 1 em cada 10 adultos recebem prescrições de 

BZDs a cada ano, sendo a maioria por clínicos gerais.1 

Além disso, estudos realizados no Brasil sugerem que não existem protocolos 

institucionais relacionados à prescrição ou a dispensação desses medicamentos, havendo 

divergências nas práticas relacionadas ao seu uso e pouco rigor nas prescrições.4,5 Esse 

fato, entretanto, não é exclusivo da saúde pública brasileira, sendo frequente a 

inobservância dos guidelines também em países Europeus e no EUA,2,3,6 onde estudos 

verificaram ainda, que os pacientes que mais recebem prescrições de BZD são 

justamente os que tem maiores riscos de desenvolverem complicações.3,7 

Como consequência, pode-se observar um aumento na prevalência das 

complicações relacionadas ao uso dos BZDs, sendo as principais delas a tolerância, 

caracterizada pela necessidade de aumento da dose para manutenção da resposta 

terapêutica. e a dependência, que pode ser clinicamente caracterizada pela presença de: 

1- desejo muito forte ou compulsão pelo uso da substância; 2- dificuldade para controlar 

o uso, em termo de início, término ou quantidade consumida; 3- síndrome de abstinência 

ou ingesta de alívio; 4- tolerância e 6- persistência no consumo apesar do conhecimento 

de riscos relacionados ao uso da droga. O uso de BZDs não deve ser superior a 8 

semanas, uma vez que 12 semanas já caracteriza uso crônico e está fortemente 

relacionado a essas complicações.1 

O uso crônico também está associado a problemas de memória e déficit cognitivo, 

creditados principalmente a alterações na arquitetura do sono;1,2 exacerbação da apneia 

obstrutiva do sono, supressão respiratória em pacientes com DPOC2 e pneumonia, 

segundo algumas referências;8 delirium e demência; quedas e fraturas em idosos, 

elevando a mortalidade geral nesses grupos.1,2,7,9 

Deve-se ainda considerar a síndrome de abstinência como complicação do uso 

crônico de BZDs. A intensidade de seus sintomas depende do medicamento utilizado, da 

dose da velocidade de sua retirada, de presença de outros transtornos mentais, mas 

normalmente incluem: irritabilidade, ansiedade, fotossensibilidade, desejo de consumir a 

substância (craving); em casos mais graves, despersonalização, desrealização e crises 

convulsivas podem surgir.1 
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A presença de dependência e síndrome de abstinência dificultam a retirada da 

medicação, tornando-se necessário o desenvolvimento de estratégias para abordar o 

paciente em uso crônico de BZD. Uma vez que a atenção básica á saúde (APS) deve 

abordar os principais problemas de saúde da comunidade e, sendo ela mesma uma das 

principais fontes de prescrição dos BZDs, é importante que o médico da APS esteja 

familiarizado com as melhores estratégias para a retirada dos BZDs. 

 

Objetivo 

 

Avaliar a eficácia e importância de diferentes estratégias para a descontinuação do 

uso de benzodiazepínicos em pacientes da atenção básica através de uma revisão de 

literatura. 

 

Metodologia 

 

Foi realizada uma revisão bibliográfica utilizando as bases de dados: Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), PubMed e Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO), com os descritores “benzodiazepine”, “primary health 

care” e “dependence”. 

Após a busca inicial, foram lidos os títulos e resumos dos artigos que descreviam 

ou comparavam estratégias para a retirada de benzodiazepínicos aplicáveis na atenção 

básica entre os anos de 2012 e 2017 escritos em português ou inglês, além de artigos 

que oferecessem um referencial teórico para a discussão de dados estatísticos 

relacionados à prevalência do uso de BZDs e seus efeitos adversos, resultando em 11 

artigos. 

Destes, quatro discutem estratégias para a descontinuação do uso de BZDs, 

incluindo duas revisões sistemáticas, um ensaio clínico randomizado e um projeto de 

intervenção. 

 

Resultados e Discussão 

 

Os artigos selecionados apresentam principalmente três modalidades 

terapêuticas: 1- retirada gradual; 2- Psicoterapia; 3- substituição por benzodiazepínicos 

de meia-vida mais longa ou por drogas de outras classes. 

 

Retirada gradual 

 
Os artigos selecionados concordam que a retirada gradual é melhor método para 
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tratar a Síndrome de Dependência de BZDs, quando comparada, por exemplo, com a 

substituição por outras drogas ou por benzodiazepínicos de meia-vida longa. Deve-se 

iniciar a retirada após a motivação do paciente através de um processo firme e 

empático, utilizando-se um cronograma para a diminuição da dose. 

A progressão da redução da dose deve ser avaliada pelo aparecimento de 

sintomas de abstinência. A Diretriz Abuso e Dependência de Benzodiazepínicos (AMB, 

2013), sugere que se reduza 50% da dose nos primeiros 15 a 30 dias e o restante, de 

maneira mais paulatina, sendo que o tratamento pode durar até 6 meses. Por sua vez, 

o artigo de revisão Tretment of Benzodiazepine Dependence (SOYKA, 2017) oferece um 

protocolo abrangente, indicando que a redução pode ser desde 50% da dose a cada 

semana até 10% a 25% a cada 15 dias, mas recomendando evitar períodos de 

desmame superiores a 8 semanas se possível. No Plano de Intervenção para o 

Desmame do Uso Crônico de Psicotrópicos pelos Usuários da Unidade Básica de Saúde 

Feira, no Município de Campo Belo – Minas Gerais (LOPES 2015), a pesquisadora optou 

pela redução de 25% da dose a cada 15 dias associado à introdução de um 

antidepressivo tricíclico ou um inibidor da receptação de serotonina, tendo em vista a 

prevalência elevada de transtornos de humor na população em estudo como causa base 

do início do uso de benzodiazepínicos.1,10,11 

Em adição, VICENS Et al. Comparou os efeitos de duas terapias de intervenção 

associadas à retirada gradual em um período de 3 anos num grupo de 532 pacientes. As 

intervenções consistiam em oferecer uma consulta educativa inicial aos pacientes pelos 

médicos da APS com informações sobre dependência de benzodiazepínicos, abstinência 

e sintomas da retirada, riscos do uso prolongado, encorajamento para reduzir as 

medicações e orientações sobre como melhorar a qualidade do sono por escrito, em 

seguida os pacientes foram divididos em três grupo, sendo que um desses permanecia 

recebendo orientações em consultas agendadas a cada 2 – 3 semanas até o fim do 

tratamento, um segundo grupo recebia orientações por escrito e redução individualizada 

(10% – 25%) até o fim do tratamento, e o grupo controle que recebia apenas cuidados 

de rotina. Como resultados, os dois primeiros grupos demonstraram ser cerca de 1,5 

vezes mais efetivos em descontinuar o uso de benzodiazepínicos a longo prazo, sendo 

medidas de fácil aplicação na APS e podendo o médico escolher entre uma ou outra 

abordagem, conforme a disponibilidade de sua agenda.2 

 

Psicoterapia 

 
A psicoterapia também se mostrou mais eficiente que a simples modificação de 

drogas no tratamento da dependência de BZDs. Pode ser usada como passo inicial no 

tratamento, como forma de motivar os pacientes, entretanto, um período de redução 
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gradual da dose se mostrou mais efetivo do que a psicoterapia sozinha.1,10 

 

Substituição por BDZs de meia-vida longa ou outras drogas 

 
Também nesse ponto as diferentes fontes bibliográficas concordam. Apesar de a 

taxa de desistentes ser maior entro os usuários de BZDs de meia- vida mais curta, não 

há evidências de que substituir por um BZD de meia-vida longa traga maiores 

benefícios,10 ainda assim, a diretriz brasileira mantém a indicação em caso de uso de 

BZDs de meia vida muito curta (midazolam, por exemplo).1 

O acréscimo de fármacos de outras classes como hidroxizina, carbamazepina ou 

antidepressivos também não é amplamente respaldado na literatura, exceto quando 

com objetivo de tratar a doença de base, como por exemplo paciente com insônia 

secundária a transtorno de ansiedade ou depressão.1,10 

Nos casos de desordem do sono crônica, as medicações recomendadas incluem 

trazodona, mirtazapina, doxepina e trimipramina, antidepressivos que atuam 

principalmente por antagonismo ao receptor H1 e parecem não ter potencial de abuso.10 

Os Z-hipinóticos são drogas utilizadas no tratamento da insônia por períodos mais 

longos que os BDZs, porém, também apresentam potencial de dependência e 

tolerância.1 

 

Conclusão 

 

Através da análise da bibliografia fica evidente o importante papel da atenção 

básica à saúde no tratamento e prevenção da dependência de BZDs e de suas 

complicações. Uma abordagem empática, centrada no paciente e multidisciplinar 

encontra respaldo na literatura e é custo-efetiva. 
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