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Os benzodiazepínicos (BZDs) estão entre as drogas mais frequentemente

prescritas no mundo, devido suas propriedades:

• Sedativas

• Ansiolíticas

• Hipnóticas

• Amnésicas

• Antiepiléticas

• E de relaxamento muscular

Introdução



Os benzodiazepínicos (BZDs) foram primeiramente desenvolvidos na década

de 1960 pela necessidade de se obter medicações ansiolíticas mais seguras

do que os barbitúricos.

Introdução

Os primeiros a serem desenvolvidos foram:

- o Clordiazepóxido e o Diazepam.



Entre 1960 e 1990, o Diazepam tornou-se muito popular e transformou-se na

droga mais prescrita nos Estados Unidos.

Introdução

Com o aumento da prescrição de BZDs, a indústria farmacêutica cresceu

em larga escala lançando diversos medicamentos aprovados para uso

médico.

Exemplo:

- Alprazolam, Clonazepam, Lorazepam.



Os BZDs são medicações prescritas para diversas patologiaspsiquiátricas.

Efeitos Terapêuticos

• Ansiedade generalizada

• Fobia social

• Transtorno do pânico

• Transtornos do sono



Efeitos Terapêuticos

• São utilizados como coadjuvantes no tratamento de Transtornos do

humor e Transtornos psicóticos.

• São importantes também para desintoxicação de pacientes com

dependência de álcool.



Mecanismo de Ação

• Os BZDs têm propriedade sedativo-hipnóticas, atuando na redução da

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

dos despertares.



Tolerância

• O uso prolongado dos benzodiazepínicos não é indicado pela sua alta

capacidade de desenvolvimento da tolerância aosseus efeitos.

• Portando vale ressaltar que, o tratamento inicial do Transtorno do sono

deve ser realizado com medidas não farmacológicas, reservando-se o uso

de BZDs para casos refratários a essas estratégias e com prejuízo mais

grave.



Farmacologia

• A via intramuscular é indicada para os BZDs mais

hidrossolúveis, como o Lorazepam e o Midazolam.

• Os BZDs agem pela ligação nos receptores GABA, o que provoca efeitos

sedativos, hipnóticos e ansiolíticos.

• Os BZDs apresentam alta lipossolubilidade, o que

confere uma grande capacidade de penetrar no SNC

quando administradospor via oral.



Metabolismo

• A principal via de metabolização dos benzodiazepínicos é hepática.

• Apesar da eficácia semelhante entre os diversos BZDs, particularidades

de seu perfil farmacológico, como via de metabolização e meia-vida,

pode guiar a escolha do fármaco.



Efeitos colaterais

• Sonolência

• Piora da coordenação motora

• Amnésia anterógrada

• Tontura

• Zumbidos

• Perda de equilíbrio

• Agressividade e desinibição

• Embotamento afetivo



Avaliação do uso de BZD
O que deve ser investigado?

1) Para que foi prescrito?

Qual indicação terapêutica?

Essa indicação ainda persiste?

Já fez uso com outra finalidade além da terapêutica (recreativa)?

2) Você imagina estar correndo algum risco ao usar essa substância?

3) Você já teve desejo de parar de usar ou reduzir o uso do BZD?

Motivação do uso:

Fonte: Associação Médica Brasileira e Lingford-Hughes e colaboradores



Avaliação do uso de BZD
O que deve ser investigado?

Intensidade do consumo

1) Há quanto tempo você utiliza essa medicação?

2) Qual a dose utilizada inicialmente?

Continua usando a mesma dose ou precisou aumentar depois de algum

tempo? Se aumentou, qual foi o máximo que usou em um dia?

3) Já fez uso da medicação em horários fora do prescrito?

4) Já usou outros tipos de BZDs além do atual?

5) Já utilizou diferentes tipos de BZDs ao mesmo tempo?

Fonte: Associação Médica Brasileira e Lingford-Hughes e colaboradores



Avaliação do uso de BZD
O que deve ser investigado?

Padrão divergente, uso crônico e fora da prescrição médica

1) Já solicitou a receita a diferentes médicos em curto espaço de tempo?

Por quê?

2) Já solicitou a medicação a familiares ou amigos?

Fonte: Associação Médica Brasileira e Lingford-Hughes e colaboradores



Avaliação do uso de BZD
O que deve ser investigado?

Fonte: Associação Médica Brasileira e Lingford-Hughes e colaboradores

1) Já usou alguma outra substância psicoativa? Qual?

2) Quando e por quanto tempo manteve esse uso?

3) Quais as doses regulares e máximas dessa (s) substância (s)

foram utilizadas?

4) Qual o tempo de abstinência máximo para cada substância?

História de uso de substâncias 



Intoxicação aguda

• Torna-se mais grave quando os BZDs são usados

em combinação com outros depressores do SNC

(álcool, opioides...)

• Raramente é fatal, sendo manejada com medidas de suporte básicas,

como repouso, hidratação e prevenção de quedas.

• A overdose é uma condição clínica que implica risco de morte.



Intoxicação aguda
Sintomas

• Sonolência

• Confusão

• Fala lenta e arrastada

• Marcha atáxica

• Prejuízo na coordenação dos movimentos

• Confusão mental

• Queda

• Coma



Manejo da Intoxicação aguda

Geralmente é feito em sala de emergência e inclui medidas gerais como:

• Monitoramento de risco aumentado para quedas e vômitos.

• Monitoramento dos sinais vitais.

• Manutenção de vias aéreas abertas, monitoramento da
saturação de oxigênio e da frequência cardíaca.

• Ventilação assistida: pacientes com intoxicação por álcool,
opioides ou outros depressores do SNC têm maior chance de
evoluir para um quadro de parada respiratória, coma e
morte.



Manejo da Intoxicação aguda

• Lavagem/esvaziamento gástrico e carvão ativado
quando indicado, tomar precauções necessárias para
evitar aspiração.

• Administração de tiamina parenteral a pacientes que
têm problema com álcool associado.

• Se houver suspeita ou confirmação de overdose de
opiáceos simultânea, administração de naloxona.

• Exclusão de outras causas de confusão mental e coma.

Geralmente é feito em sala de emergência e inclui medidas gerais como:



Manejo da Intoxicação aguda

• Fazer uso do flumazenil (um antagonista dosBZDs)

Para reversão do quadro:

♦ É indicado para converter estados comatosos ou sedação intensa do

paciente e deve ser dado em ambiente hospitalar monitorado.

♦ Deve ser administrado em infusão lenta de 1 a 2mg várias vezes,

com intervalos de 1 a 2 horas, conforme a necessidade de reverter

o quadro.



Síndrome de abstinência

• Ocorre com o surgimento de novos sintomas após a parada abrupta ou
diminuição da dose da medicação, sobretudo após o uso prolongado.

• Se inicia 2 a 3 dias após a retirada de um BZD de meia-vida curta.

• Pode durar até 10 dias após a retirada de um BZD de meia-vida longa.

• Em caso de dependência mais grave pode começar já no primeiro dia
após o não uso.

• Cerca de 50% dos pacientes que usam BZDs por mais de 12 meses
evoluem para sintomas de abstinência.



Sinais e sintomas de abstinência
Psicológicos:

• Rebote dos sintomas iniciais com maior intensidade: insônia, ansiedade
e pânico.

• Irritabilidade, inquietação e agitação

• Diminuição da memória e da concentração

• Distorções de percepção: hipersensibilidade a luz, som, tato e paladar

• Gosto metálico

• Distorção da imagem corporal

• Despersonalização e desrealização

• Depressão/disforia

Fonte: Associação Médica Brasileira e Lingford-Hughes e colaboradores



Sinais e sintomas de abstinência
Somáticos:

• Sudorese

• Tremores/fasciculações

• Dores musculares/cãibras/contrações

• Tontura

• Parestesia

• Palpitação

• Visão borrada/fotofobia/diplopia

• Zumbido

• Dor de cabeça

• Sintomas gastrointestinais:  náusea, diarreia, perda de peso

• Perda de equilíbrio/quedas/desmaios

• Menorragia

Fonte: Associação Médica Brasileira e Lingford-Hughes e colaboradores



Sinais e sintomas de abstinência

Síndrome cerebral aguda:

Fonte: Associação Médica Brasileira e Lingford-Hughes e colaboradores

• Confusão, desorientação e delirium
(quadro intermitente, mais frequente em idosos)

• Convulsões tipo grande mal: ocorrem 1-12 dias
após a interrupção do uso.

• Delírios e paranoias

• Alucinaçõesvisuais e auditivas



Manejo da síndrome de abstinência
Situação Abordagem de tratamento Nível de evidência

Abordagem mais frequente para
dependência de BZDs

Retirar gradualmente ao longo de 
semanas ou até meses

Alto

Uso de diversos tipos de BZDs
Trocar para um BZD único, de ação 

longa, para desintoxicar
Bom

Escolha de BZD para desintoxicar Utilizar um BZD de meia-vida longa Baixo

Farmacoterapia concomitante
para
abstinência de BZDs

Carbamazepina 200mg 2x/dia Moderado

Transtorno do sono
Usar antidepressivos, anti-histamínico, 

melatonina, higiene do sono, 
relaxamento e exercícios físicos

Moderado

Outras drogas para o tratamento
Pregabalina, Gabapentina,

Betabloqueador e Flumazenil

Baixo para:
- Pregabalina

- Gabapentina e 
- Betabloqueador. 

Experimental para flumazenil.

Psicoterapia Terapia cognitivo-comportamental Bom

Fonte: Associação Médica Brasileira e Lingford-Hughes e colaboradores



Complicações do uso de BZDs

I. Depressão respiratória:

• Embora geralmente seguros, em doses elevadas, os benzodiazepínicos

podem causar depressão ou parada respiratória. (particularmente em pacientes

com problemas respiratórios de base como bronquite, enfisema ou naqueles que

sofrem de apneia do sono)

• Seu uso deve ser feito em ambiente hospitalar, devido ao risco de

crises convulsivas.

• É uma emergência médica e pode requerer assistência ventilatória, em

especial se outras substâncias com potencial depressor tiverem sido

utilizado em associação.

• Nos quadros de intoxicação grave, além do suporte ventilatório,

recomenda-se o uso do flumazenil.



Complicações do uso de BZDs

II. Suicídio:

• É notório que os benzodiazepínicos estejam entre as substâncias mais

frequentemente utilizadas em casos de tentativas de suicídio.

• Quando associados a outros fármacos e ao álcool, o risco de êxito letal

é considerável.



Complicações do uso de BZDs

III. Prejuízo da memória (amnésia anterógrada):

Ocorre quando a memória fica prejudicada para aprender novas informações,

apesar de haver lembrança das informações que foram aprendidas antes do

uso agudo e prolongado de BZDs.

Esse prejuízo acentuado de memória é mais provável com:

• Uso intravenoso ou oral em altas doses

• Agentes depressores do SNC (álcool) usados em conjunto

• BZDs de alta potência

Indivíduos que usam altas doses (até 25 comprimidos) podem cometer

crimes, assalto, roubos, estupros e não lembrar de nada que fizeram.

Ex: flunitrazepam em conjunto com álcool = “droga do estupro”, pois apaga

da memória da vítima a experiência que teve com o agressor.



Complicações do uso de BZDs

IV. Desinibição/efeito paradoxal:

O flurazepam aumenta ocasionalmente a incidência de pesadelos –

especialmente durante a primeira semana de uso – e, às vezes, causa verborragia,

ansiedade, irritabilidade, taquicardia, sudorese e estimulação do comportamento

bizarro e desinibido.

Reações paradoxais ou de desinibição como paranoia, depressão, ideação

suicida podem aparecer relacionadas com a quantidade de dose consumida.



Complicações do uso de BZDs

V. Síndrome de rebote ou efeito bumerangue:

• Ocorre poucos dias após a retirada dos benzodiazepínicos.

• Se caracteriza pelo retorno dos sintomas originais para os quais os BZDs

foram prescritos primariamente e em uma intensidade significativamente

maior.



Complicações do uso de BZDs

VI. Síndrome de abstinência protraída:

• É também conhecida como síndrome pós-abstinência.

• Os sintomas são similares aos da retirada dos BZDs, porém em menor

número e intensidade, podendo durar alguns meses.

• A retirada gradual e um acompanhamento psicológico mais frequente

e prolongado colaboram no alívio desses sintomas.



Complicações do uso de BZDs

VII. Depressão:

Os benzodiazepínicos podem levar a pessoa a desenvolver um quadro

depressivo no uso crônico ou exacerbar os sintomas depressivos preexistentes.

A depressão pode surgir durante a retirada de BZDs e pode levar à recaída.



Complicações do uso de BZDs

VIII. Sintomas psicóticos e delirium:

• Trata-se de um estado de consciência alterado que pode ocorrer no uso ou

na retirada dos benzodiazepínicos.

• Pode haver agitação, agressão persecutória, delírios e alucinações

(principalmente visuais) em associação com outros sintomas de retirada os

benzodiazepínicos.



Comorbidades

Muitos transtornos mentais são observados em paciente com abuso ou

dependência de benzodiazepínicos

O diagnóstico de uma dependência de BZDs pode ser precipitado quando o

paciente se encontra em fase de intoxicação aguda ou sintomas de privação

protraídos.

O ideal seria aguardar a desintoxicação para depois avançar para o

diagnóstico, mas na maior parte do tempo isso acaba sendo feito

simultaneamente.



Comorbidades

É importante lembrar:

• Transtornos de ansiedade preexistente provavelmente vão precisar de

tratamento com ISRS, e muitas vezes ele precisa ser iniciado para facilitar a

desintoxicação dosBZDs.

• Um quadro de depressão significativa pode levar à recaída no uso de BZDs.

• É aconselhável iniciar o tratamento com um antidepressivo antes de tentar

parar o BZD, embora o benefício completo de tal tratamento possa ocorrer

somente após o BZD finalmente ter sido cessado.



Estimulantes

1932:

Primeira vez que anfetamina aparece na medicina em forma de tabletes ou

pílulas para tratamento de narcolepsia, hiperatividade e disfunção cerebral

mínima.

Anos mais tarde essas patologias receberam o nome de: TDAH – Transtorno

do déficit de Atenção).

Dados históricos



Estimulantes

1939-1945:

Foi utilizada na Segunda Guerra Mundial para manter os soldados acordados

e alertas durante mais tempo e com menos apetite, demandando menos

suprimentos alimentares.

Dados históricos



Estimulantes

1950:

Essas substâncias passam a ser prescritas para combater a depressão e

também como coadjuvantes de dietas para emagrecimento.

As anfetaminas mais conhecidas são:

• Metilfenidato (Ritalina®)

• Femproporex (Hipofagin®)

• Anfepramona (Dualid®)

• Dietilpropiona (Inibex®)

• Dextroanfetamina ou d-anfetamina

• Metanfetamina

Dados históricos



Estimulantes

1960:

Passam a ser legalmente produzidas nos Estados Unidos, porém ilegalmente

controladaspor “gangues de motoqueiros”.

Os laboratórios clandestinos emergiram principalmente na Califórnia e o

consumo recreativo dessas substâncias espalhou-se pela Costa do Pacífico.

Dados históricos



Estimulantes

1980:

A forma em pó começa a ganhar espaço, ultrapassando a cocaína como droga

de escolha nos Estados Unidos.

Também uma forma mais potente de metanfetamina foi desenvolvida, o

hidroclorido d-metanfetamina (Crystal meth), em forma de cristal sólido, que

pode ser fumado, inalado, ingerido ou injetado.

Entre as anfetaminas, é a que maior apresenta potencial para desenvolver a

dependência.

Dados históricos



Estimulantes

1990:

Expansão de laboratóriosclandestinos no México e na Califórnia.

1995 até os dias de hoje:

Grande expansão de laboratórios clandestinos, tornando-se epidemia em

vários países.

Dados históricos



Estimulantes

Os estimulantes constituem o segundo grupo de drogas ilícitas mais usadas

no mundo depois da Cannabis.

Os primeiros estimulantes sintetizados eram do tipo anfetaminas e tinham

finalidades terapêuticas de elevar a pressão arterial, descongestionantes

nasais e antiasmáticos.



Estimulantes

No Brasil, essas substâncias passaram a ser conhecidas como “bolinha” ou

“rebite”.

O termo “bolinha” foi denominado pelos usuários que buscavam um meio

rápido de emagrecimento e pelos estudantes que buscavam mais disposição

para manter-se por várias horas acordados para estudar.

Os caminhoneiros chamavam de “rebite”, uma droga que os mantinham

acordadoscom sensação de energia para longas horas de trabalho.



Estimulantes

Posteriormente, entre os “jovens baladeiros”, frequentadores das famosa

raves, surgiu o termo “bala”, inicialmente associado ao ecstasy, que lhes dá

sensação de maior energia, permitindo curtir as festas por mais tempo, entre

outros efeitos.



Estimulantes

Os estimulantes do tipo anfetaminas são aminas simpatomiméticas de ação

direta, potentes estimulantes do Sistema Nervoso Central, quimicamente

relacionadas a dois compostos naturais: a efedrina (encontrada na planta

chinesa Ma Haung, ou Ephedra) e a epinefrina (hormônio humano).

Ephedra

Farmacologia



Estimulantes

Atuam estimulando a liberação de dopamina, norepinefrina e nas sinapses

neurais.

Como consequência, potencializam a neurotransmissão dopaminérgica,

noradrenérgica e serotonérgica, sendo responsáveis pelos efeitos

estimulantesno SNC:

• Euforia e excitação

• Aumento da resistência

• Insônia

• Estimulação psicomotora

• Anorexia

• Efeitos psíquicos (ex: depressão, ansiedade...)

Farmacologia



Estimulantes

Agentes simpatomiméticos de ação indireta:

• Os estimulantes do tipo anfetamina também mimetizam os efeitos

periféricos da norepinefrina no sistema nervoso simpático e da epinefrina

como neuro-hormônio, levando a uma hiperatividade simpática que

caracteriza por sinais e sintomas como aumento da frequência cardíaca e da

pressão arterial, midríase, sudorese e broncodilatação.

Farmacologia



Estimulantes
Metabolismo e Mecanismo de Ação

• Os efeitos são imediatos se a droga for injetada

ou fumada, durando cerca de 4 horas.

• Se aspirada, os efeitos começam em 3-5 minutos

e se administrada por VO, iniciam-se em 15-20

minutos, podendo durar até 12 horas.

• É predominantemente hepático.

• Sua eliminação é renal, sendo excretados na urina na sua forma

inalterada.



Estimulantes

• Varia de 8-18horas.

• Quanto maior a meia-vida, maior é a neurotoxicidade.

• Os efeitos tóxicos afetam diretamente os sistemas dopaminérgico,

noradrenérgico e serotonérgico.

Meia-Vida



Estimulantes

• É uma anfetamina estimulante do SNC encontrada em forma de tabletes

ou cápsulas.

• Seu nome popular é “bala”, sendo vendida em diversas cores e com

apresentação de diferentes logos com apelo para ícones e símbolos do

público jovem.

Ecstasy - MDMA



Estimulantes
Ecstasy - MDMA

Efeitos físicos agudos Efeitos físicos crônicos Efeitos psicológicos

Taquicardia Dependência Euforia e bem-estar

Sudorese Síndrome de abstinência
Aumento da 

percepção para 
sons e cores

Tensão maxilar Prejuízo cognitivo
Aumento da 

autoconfiança

Bruxismo Dificuldade em tarefas executivas Psicoses

Anorexia
Diminuição do desempenho 

global da memória

Aumento do estado de alerta

Desidratação

Insônia

Hipertermia

Fonte: Schmidt de Oliveira e Colaboradores



Estimulantes

• É encontrada em forma de pó branco, podendo as vezes ser de coloração

marrom, devido ao grau de impureza da substância ou pedras translúcidas.

• É produzida clandestinamente.

• Seu nome popular é ice glass ou Crystal meth.

• Sua via de consumo é pulmonar, fumada.

• Os efeitos agudos intensos duram cerca de 60 minutos.

Metanfetamina



Estimulantes
Metanfetamina

Efeitos físicos agudos Efeitos físicos crônicos Efeitos psicológicos

Diminuição do sono Dependência
Alteração do humor 
(Euforia e disforia)

Diminuição do apetite Síndrome de abstinência Prejuízo cognitivo

Inquietação Neurotoxicidade Depressão

Aumento do estado de alerta
Cardiotoxicidade Agressividade

Infarto agudo do miocárdio Riscos de infarto e convulsões Isolamento social

Convulsões Úlceras de pele e infecções

Fonte: Schmidt de Oliveira e Colaboradores



Estimulantes
Metilfenidato

• Estimulante do SNC derivado da piperidina e estruturalmente similar a

anfetamina.

• Tem indicação terapêutica no tratamento da TDAH

• Vendido com extremo rigor, somente com receituário controlado amarelo



Estimulantes

Efeitos físicos agudos Efeitos físicos crônicos Efeitos psicológicos

Aumento do estado de alerta Dependência Euforia

Diminuição do apetite Supressão do apetite Ansiedade

Aumento da pressão arterial Distúrbio do sono

Metilfenidato



Estimulantes
Aspecto clínico:

Existem três tipos de usuários:

Usuários instrumentais

Usam as anfetaminas para obter ganhos específicos, como

melhorar o desempenho intelectual e perder peso.

Usuários recreativos

Consomem ocasionalmente, buscando suas propriedades

estimulantes

Usuários crônicos

Não interrompem o consumo para evitar os sintomas da

síndrome de abstinência



Estimulantes

Para o diagnóstico dos transtornos por uso de estimulantes são utilizados os

mesmos critérios diagnósticos do DSM-5 ou do CID-10.

O Diagnóstico

A. Um padrão de uso de substância tipo anfetamina, cocaína ou outro

estimulante levando a comprometimento ou sofrimento clinicamente

significativo, manifestado por pelo menos dois dos seguintes critérios,

ocorrendo durante um período de 12 meses.

DSM-5



Estimulantes

1. O estimulante é frequentemente consumido em maiores quantidades

ou por um período mais longo do que o pretendido.

2. Existe um desejo persistente ou esforços malsucedidos no sentido de

reduzir ou controlar o uso de estimulantes.

3. Muito tempo é gasto em atividades necessárias para a obtenção do

estimulante, em utilização, ou na recuperação de seus efeitos.

4. Fissura ou um forte desejo ou necessidade de usar o estimulante.

5. Uso recorrente de estimulantes resultando em fracasso em cumprir

obrigações importantes no trabalho, na escola ou em casa.

DSM-5



Estimulantes

6. Uso continuado de estimulantes apesar de problemas sociais ou

interpessoais persistentes ou recorrentes causados ou exacerbados pelos

efeitos do estimulante.

7. Importantes atividades sociais, profissionais ou recreacionais são

abandonadas ou reduzidas em virtude do uso de estimulantes.

8. Uso recorrente de estimulantes em situações nas quais isso representa

perigo para a integridade física.

9. O uso de estimulantes é mantido apesar da consciência de ter um

problema físico ou psicológico persistente ou recorrente que tende a ser

causado ou exacerbado pelo estimulante.
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Estimulantes
O Diagnóstico

10. Tolerância, definida por qualquer um dos seguintes aspectos:

a. Necessidade de quantidades progressivamente maiores do

estimulante para atingir a intoxicação ou o efeito desejado.

b. Efeito acentuadamente menor com o uso continuado da mesma

quantidade do estimulante.

Nota: Este critério não é considerado em indivíduos cujo uso de

medicamentos estimulantes se dá unicamente sob supervisão médica

adequada, como no caso de medicação para transtorno de déficit de

atenção/hiperatividade ou narcolepsia.



Estimulantes

11. Abstinência, manifestada por qualquer dos seguintes aspectos:

a. Síndrome de abstinência característica para o estimulante.

b. O estimulante (ou uma substância estreitamente relacionada) é

consumido para aliviar ou evitar os sintomas de abstinência.
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Estimulantes
CID-10

F15
Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de outros estimulantes,
inclusive a cafeína

F15.0 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de outros estimulantes,
inclusive a cafeína - intoxicação aguda

F15.1 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de outros estimulantes,
inclusive a cafeína - uso nocivo para a saúde

F15.2 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de outros estimulantes,
inclusive a cafeína - síndrome de dependência

F15.3 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de outros estimulantes,
inclusive a cafeína - síndrome (estado) de abstinência

F15.4
Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de outros estimulantes,
inclusive a cafeína - síndrome de abstinência com delirium



Estimulantes

F15.5
Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de outros estimulantes,
inclusive a cafeína - transtorno psicótico

F15.6
Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de outros estimulantes,
inclusive a cafeína - síndrome amnésica

F15.7 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de outros estimulantes,
inclusive a cafeína - transtorno psicótico residual ou de instalação tardia

F15.8 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de outros estimulantes,
inclusive a cafeína - outros transtornos mentais ou comportamentais

F15.9 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de outros estimulantes,
inclusive a cafeína - transtorno mental ou comportamental não especificado
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Tratamento

O Modelo Minnesota nasceu nos Estados Unidos há cerca de 50 anos no

Estado do Minnesota, tendo-se vindo a implantar em inúmeros países com

enorme sucesso.

É considerado dos Modelos mais eficazes no tratamento da dependência

química. Baseia-se na filosofia dos 12 Passos dos AA.



Tratamento

Consiste num modelo psicoterapêutico de origem humanista cujo objetivo é

a abstinência total do consumo de substânciaspsicoativas.

Pretende-se com este modelo ensinar o dependente e a sua família a

modificar as suas atitudes e comportamentos através de um método de

trabalho que assenta nos princípios dos grupos de autoajuda, grupos de

sentimentos, terapia cognitivo-comportamental, psicoterapia, palestras,

filmes didáticos e terapias individuais (equipe multidisciplinar).



Tratamento

Através destas técnicas o indivíduo adquire uma consciência, até então

inexistente, das implicações da sua doença, e consequentemente uma

maior responsabilização pela sua recuperação.

Através da partilha aprende com os outros elementos do grupo a identificar

e a lidar de forma construtiva com os seus sentimentos e emoções e não de

forma destrutiva como fazia no tempo do consumo de substâncias

psicoativas. (autoconhecimento)
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