
 

Benzodiazepínicos, hipnóticos 
e opióides 

 

 
“O amor não é aquilo que te deixa feliz, calmo e tranquilo. O 

nome disso é Rivotril”. 
 

Frase atribuída a James Brown 

 

 

 

Benzodiazepínicos 

Estão entre os medicamentos mais prescritos do mundo graças às 

suas propriedades ansiolíticas, sedativas, hipnóticas, amnésticas, 

antiepilépticas e de relaxamento muscular. Seu desenvolvimento 

data da década de 60. 

Os primeiros foram clordiazepóxido e diazepam, tendo o 

diazepam alcançado o status de medicação mais prescrita nos 

EUA entre os anos 60 e 90. Essa explosão comercial estimula a 

pesquisa e o rápido lançamento no mercado de novos ansiolíticos, 

como alprazolan, clonazepan e lorazepan. Todos, até hoje, fazem 

parte da lista dos 100 medicamentos mais vendidos, tanto nos 

EUA, Canadá, alguns países da Europa e Brasil. O Nosso país é o 

segundo maior consumidor mundial de benzodiazepínicos e desde 

2008 o maior consumidor do mundo de clonazepan (sim, ele 

mesmo, é o Rivotril). 



 

 

Alguns dados interessantes: 

 Estima-se que cada médico clínico tenha em média em torno 

de 50 pacientes dependentes de benzodiazepínicos (clínicos, 

não psiquiatras). Dentre esses, 50% afirmam que desejam 

parar, e 30% afirma que seu uso é fortemente estimulado 

por seus médicos.

 A mortalidade entre usuários de benzodiazepínicos é três 

vezes maior do que na população em geral. Não se 

consegue, contudo, ainda, obter um nexo causal entre a 

razão da morte e o uso da substância.

 Há um risco aumentado de morte na população idosa devido 

ao efeito tóxico do benzodiazepínico nessa população 

quando não são tomados os devidos cuidados de ajuste de 

dose.

 A presença de quadros de depressão e ansiedade 

diagnosticados e tratados de forma incorreta e inadequada 

com benzodiazepínicos aumenta o risco de 

morbimortalidade dos pacientes, tanto pela possibilidade de 

intoxicação e dependência das substâncias, como pela 

persistência da doença de base em si.

 
 

Para que servem? 

Os benzodiazepínicos são prescritos para diversos transtornos 

psiquiátricos, dentre eles os mais comuns são: 

 Ansiedade generalizada

 Fobia social

 Transtorno de pânico

 Transtorno de sono

Podem ainda atuar como coadjuvantes no tratamento de 

transtornos de humor e transtornos psicóticos, e também na 

desintoxicação de algumas drogas, como o álcool, bem como em 



 

casos de epilepsia e como relaxante muscular, inclusive para o 

tétano. 

 
 

Ação 

Têm propriedades sedativo-hipnóticas, atuando na redução da 

latência para o sono, no aumento do tempo total de sono e na 

redução de despertares. 

É importante saber: 

 Hoje preconiza-se o tratamento para transtornos do sono 

com medidas não farmacológicas, como terapia cognitivo- 

comportamental, que pode produzir melhora importante na 

qualidade do sono.

 Até 2001, benzodiazepínicos eram os medicamentos mais 

indicados para transtorno de ansiedade. Hoje, os inibidores 

seletivos de recaptação de serotonina (ISRS) são 

considerados os medicamentos de primeira escolha para 

transtornos de ansiedade generalizada, transtornos de pânico 

e fobia social.

 Os benzodiazepínicos devem ser usados preferencialmente 

por períodos curtos, de 02 a 08 semanas, e em baixas doses. 

A dependência de benzodiazepínicos pode ser EVITADA se 

essas recomendações forem seguidas.

 

 

 
Retirada 

A retirada dessas substâncias é perfeitamente viável, mas deve ser 

manejada de forma técnica e individualizada. Não existe uma 

forma uniformizada e a participação do paciente nesse processo é 

importante. A retirada gradual é a medida que parece mais 

interessante, reduzindo 25 a 50% da dose por semana. Alguns 

preferem discutir esse percentual com o paciente, e outros ainda 



 

optam pelo método de substituição, especialmente quando há 

dependência de benzodiazepínicos de meia-vida curta, que podem 

ir sendo substituídos por benzodiazepínicos de meia-vida mais 

longa. 

 

 

 
Intoxicação 

Em relação à frequência de uso dessas substâncias, a intoxicação 

é relativamente rara. Os casos de óbito estão relacionados às 

associações de benzodiazepínicos com álcool, antidepressivos 

tricíclicos e barbitúricos. Os sintomas são sonolência, 

relaxamento muscular, diminuição de reflexos e confusão mental. 

 
 

Síndrome de Abstinência 

Ocorre com o surgimento de sintomas com a parada abrupta da 

medicação. Ocorre cerca de 2 a 3 dias após a retirada do 

benzodiazepínico e pode permanecer até 10 dias. Em torno de 

50% das pessoas que usam benzodiazepínicos por mais de um ano 

têm sintomas de abstinência. São eles: 

 Tremores

 Sudorese

 Taquicardia

 Letargia

 Náuseas

 Vômitos

 Cefaléia

 Dores musculares

 Insônia

 Ansiedade

 Dificuldade de concentração

 Agitação



 

 Pesadelos

 Disforia

 Prejuízo da memória

 Convulsões

 Alucinações

 

 

Sedativos-Hipnóticos não benzodiazepínicos 

São moduladores da excitação, diminuem a atividade cerebral, 

produzem sensação de sonolência, induzindo e mantendo o sono. 

São chamados de Z-compostos (Zaleplom, Zopiclone, Zolpidem). 

São mais seguros por provocarem menos depressão respiratória, e 

quando foram lançados eram propagados como seguros em 

relação à dependência. 

No entanto é necessário ter em mente que já há relatos de uso não 

médicos dessas substâncias, sobretudo em dependentes de álcool e 

outras drogas e indivíduos com transtornos psiquiátricos, 

incluindo comportamento de busca da substância e perda de 

controle. 

 
 

Opióides 

São drogas depressoras do Sistema Nervoso Central (SNC) 

usadas no tratamento da dor, sobretudo em neoplasias malignas, 

cólicas biliares e estados pós-operatórios. 

O termo “opióides” é, na verdade, tecnicamente utilizado para 

designar as drogas sintéticas com efeito semelhante ao da 

morfina. Os derivados naturais da papoula e os semissintéticos 

são chamados de “opiáceos”. É possível entender melhor 

atentando à classificação abaixo: 



 

Classificação 

Opióides naturais: Preparados a partir do ópio, uma seiva de 

aspecto leitoso obtido por meio de cortes na papoula. (Ópio, 

morfina, codeína). 

Opióides semissintéticos: Obtidos a partir de alterações dos 

opióides naturais. (Heroína, oxicodona, oximorfona, 

hidromorfona). 

Opióides sintéticos: Obtidos totalmente em laboratório 

(meperidina, fentanil) 
 

 
 

Intoxicação 

 Apatia e sedação

 Desinibição

 Retardo psicomotor

 Atenção comprometida

 Capacidade de julgamento comprometida

 Interferência no funcionamento pessoal

 Sonolência

 Rebaixamento do nível de consciência

 

Tratamento 

Intervenções farmacológicas: No Brasil alguns medicamentos são 

mais comumente utilizados para 

 Metadona: Baixo custo, pode ser administrada via oral e tem 

semelhança química com heroína. Foi introduzida na década 

de 60 como droga de eleição no tratamento para heroína.

 Buprenorfina: Medicamento eleito como primeira escolha 

para tratamento de opióides no Brasil. Pode ser 

administrado diariamente ou três vezes por semana.

 Naltrexona: Tem a finalidade de prevenir a recaída no 

dependente. Embora aprovada, sua efetividade é discutida.



 

IMPORTANTE PARA OS CONSELHEIROS 

 

 

Terapia do ambiente motivacional 

 

 

Abordagem motivacional utilizada em diversas instituições de 

tratamento de dependentes de heroína na Holanda e no Reino 

Unido. Seus princípios são: 

 O paciente é aceito como tal, de maneira completa e 

incondicional;

 A responsabilidade pelo uso da droga e problemas a ela 

relacionados é do paciente.

 O paciente é tratado como pessoa adulta e capaz de tomar 

suas próprias decisões.

 Os esforços motivacionais são iniciados antes que o 

paciente tenha de fato se comprometido com as mudanças.

 As metas e estratégias do tratamento são discutidas com 

cada paciente individualmente.

 
 

Cuidados com o ambiente de tratamento 

Um ambiente seguro e protegido depende das regras de 

convivência serem seguidas à risca. Destacamos: 

 É proibido entrar na clínica com drogas, armas de fogo e 

objetos perfurocortantes.

 Não é permitido tráfico de drogas ou comércio de qualquer 

espécie entre os pacientes.

 Violência e ameaça são proibidas.

 Horários são rígidos.

 

 
Bibliografia consultada: Dependência Química, Alessandra Diehl 


