
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 
2017 

LETÍCIA DA COSTA MENEZES  

 

 

 

 

 

PROBLEMAS RELACIONADOS AO USO DOS 
BENZODIAZEPÍNICOS 

  

 
 



 

 

 
Niterói 
2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS RELACIONADOS AO USO DOS 
BENZODIAZEPÍNICOS 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
ao Centro Universitário Anhanguera de Niterói, 
como requisito parcial para a obtenção do título 
de graduado em Farmácia.   

Orientador: Fabiana Rigobello 

 

 

 

LETÍCIA DA COSTA MENEZES  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LETÍCIA DA COSTA MENEZES 

 

 

PROBLEMAS RELACIONADOS AO USO DOS 
BENZODIAZEPÍNICOS 

  

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
ao Centro Universitário Anhanguera de Niterói, 
como requisito parcial para a obtenção do título 
de graduado em Farmácia. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Prof (ª). Msc. Adriane Martins Dias 

 

 

Prof (ª). Esp. Valéria Pinto Cibreiros 

 

 

Prof (ª). Dra. Vanessa Índio do Brasil da Costa 

 

 

Niterói, 08 de dezembro de 2017. 

 



 

 

 

MENEZES, Letícia da Costa. Problemas relacionados ao uso dos 
benzodiazepínicos. 2017. 29 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação 
em Farmácia) – Centro Universitário Anhanguera de Niterói - UNIAN, Niterói, 2017. 

 

RESUMO 

 

Com a sociedade cada vez mais inserida em rotinas estressantes, a busca por alívio 
imediato tem tornado crescente o uso de fármacos benzodiazepínicos pela 
população. O consumo desenfreado desses fármacos, conhecidos por suas 
propriedades sedativo-hipnóticas e miorrelaxantes, tem provocado também um 
aumento nos casos de dependência, tolerância e abstinência entre seus usuários. 
Dessa forma, tendo como objetivo compreender os principais problemas 
relacionados ao uso dos benzodiazepínicos, foi possível se verificar, através de uma 
revisão bibliográfica de livros e artigos científicos relacionados ao assunto, sem 
limite de ano e sem restrição quanto ao tipo de publicação, que os efeitos 
indesejáveis decorrentes do uso de benzodiazepínicos podem ser altamente 
danosos e que precisam ter o seu uso devidamente avaliado e acompanhado por 
médicos e farmacêuticos. 
 

Palavras-chave: Benzodiazepínicos; Uso indevido; Dependência; Tolerância a 

medicamentos. 
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ABSTRACT 

 

With society increasingly inserted into stressful routines, the search for immediate 
relief has made increasing the use of benzodiazepine drugs by the population. 
Uncontrolled consumption of these drugs, known for their sedative-hypnotic and 
myorelaxant properties, has also led to an increase in dependence, tolerance and 
withdrawal among their users. Thus, in order to understand the main problems 
related to the use of benzodiazepines, it was possible to verify, through a 
bibliographic review of books and scientific articles related to the subject, without limit 
of year and without restriction as to the type of publication, that the undesirable 
effects from the use of benzodiazepines can be highly harmful and need to be 
properly evaluated and monitored by doctors and pharmacists. 
 

Key-words: Benzodiazepines; Misuse; Dependency; Drug tolerance. 
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INTRODUÇÃO 

 

            Os benzodiazepínicos são um grupo de fármacos ansiolíticos que atuam 

como sedativos, hipnóticos, relaxantes musculares e até mesmo como agentes 

anticonvulsivantes. De forma geral, eles deprimem as atividades do Sistema 

Nervoso Central (SNC). 

            O consumo desenfreado desses fármacos tem gerado problemas graves de 

saúde, e cada vez mais constantes, nos indivíduos que os utilizam erroneamente. 

Os benzodiazepínicos apresentam um grande potencial de abuso e se utilizados de 

maneira equivocada podem produzir danos irreversíveis ao organismo. 

A relevância deste trabalho consiste em mostrar à sociedade os principais 

problemas relacionados ao uso dos benzodiazepínicos, que em virtude do seu 

potencial de ação, associado, muitas das vezes, ao cotidiano estressante da 

população, tornou-se um dos fármacos mais consumido em todo mundo. 

            Portanto, este trabalho teve como objetivo geral compreender os principais 

problemas relacionados ao uso dos benzodiazepínicos, através de objetivos 

específicos como: escrever um breve histórico da classe dos benzodiazepínicos; 

citar suas principais características farmacológicas; e descrever os principais 

problemas associados ao seu uso, englobando as principais medidas preventivas 

para esses. 

            Para isso foi realizado uma revisão da literatura e de dados científicos a 

partir de livros e artigos relacionados ao assunto. As bases de dados para os artigos 

científicos pesquisados on-line compreenderam o Google Acadêmico, Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO), e ScienceDirect, sem limite de ano e sem restrição 

do tipo de publicação. Os artigos foram encontrados a partir das seguintes palavras-

chave, e seus respectivos correspondentes em inglês: benzodiazepínicos, 

dependência, tolerância a medicamentos e abuso de medicamentos. 
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1 HISTÓRICO DOS BENZODIAZEPÍNICOS 

 

Lançados comercialmente na década de 1960, os benzodiazepínicos 

modificaram a terapia dos problemas de ansiedade, embora tenham sido 

sintetizados por volta de 1950 pelo doutor Leo H. Sternbach. Foram assim 

denominados devido ao fato de sua estrutura central compreender em um anel 

benzeno fundido com um de sete membros de 1,4-diazepina. Semelhante ao que 

ocorre em várias descobertas científicas, na obtenção do primeiro benzodiazepínico 

acabou-se criando um novo elemento, o clordiazepóxido, depois de se perceber que 

a estrutura primária, atribuída à molécula, sofreu alterações inesperadas no 

processo de síntese (SILVA, 1999). 

 

1.1 ANSIOLÍTICOS PREDECESSORES 

 

            Para se compreender os impactos decorrentes da utilização dos 

benzodiazepínicos, faz-se necessário conhecer as drogas que os precederam como 

ansiolíticos no cotidiano das pessoas. Visto que a procura por substâncias com 

capacidade de indução ao sono, sedantes e que tragam alívio para as tensões 

diárias existe desde épocas remotas. 

            Substâncias com tais propriedades eram muito utilizadas em rituais religiosos 

e procedimentos médicos. E ao passo que os conhecimentos em Medicina, Química 

e Biologia evoluíam, novos compostos também eram criados com a mesma 

finalidade (BERNIK; SOARES; SOARES, 1990). 

            A primeira substância, de que se tem conhecimento, utilizada pelo homem 

para aplacar suas ansiedades foi o álcool etílico. Já em meados do século XIX, além 

do etanol, do paraldeído e do hidrato de cloral, até então utilizados como 

depreciadores do sistema nervoso central, os sais de brometo passaram a compor o 

grupo de substâncias ansiolíticas. O ácido barbitúrico, sintetizado em 1862, teve 

seus primeiros derivados introduzidos no setor médico no início do século XX, dentre 

eles o barbital e o fenobarbital (MIHIC; HARRIS, 2012). 
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Entretanto, na década de 1930, ficou evidente que os brometos apresentavam 

efeito cumulativo e poderiam gerar intoxicação devido à liberação de íons de bromo 

e que, além disso, os paraldeídos também poderiam provocar estado psicótico. 

Esses efeitos colaterais somados à baixa eficácia de tais drogas contribuíram para 

uma diminuição da sua utilização, embora ainda continuassem sendo 

comercializados (SILVA, 1999). 

            Portanto, era necessário substituir tais fármacos. Neste momento surgiam os 

barbitúricos, com mais de 2500 derivados, que obtiveram grande aceitação por parte 

dos médicos e da população. Mas somente em 1950, passou-se a reconhecer sua 

capacidade de causar tolerância, dependência e síndrome de abstinência 

semelhante à provocada pelo álcool (BERNIK; SOARES; SOARES, 1990). 

Segundo o que Racagni et al. (1997 apud SILVA, 1999) comenta, a 

possibilidade de abuso e dependência, assim como os riscos de superdosagem 

desencadeados pelos barbitúricos, os quais ocorriam em doses bem próximas da 

faixa terapêutica, contribuiu para o aumento de esforços para se encontrar agentes 

ansiolíticos mais seguros. Ainda que o meprobamato tenha conseguido substituir os 

barbitúricos num primeiro momento, logo ficou claro que suas diferenças em relação 

aos barbituratos eram bem pequenas. 

 

1.2 OS BENZODIAZEPÍNICOS 

 

            Com o lançamento do primeiro benzodiazepínico, que possuía uma eficácia 

comprovada como ansiolítico e hipnótico e a maior margem de segurança em 

relação às drogas anteriores, essa classe de medicamentos se tornou altamente 

popular, tanto entre médicos quanto entre a população (BERNIK; SOARES; 

SOARES, 1990). 

            Essa popularidade estimulou um grande número de empresas farmacêuticas 

a sintetizarem drogas com um perfil farmacológico semelhante, derivadas do núcleo 

da benzodiazepina, como mostrado na Figura 1. Nas décadas seguintes, já havia 

cerca de cinquenta novas espécies químicas provenientes do clordiazepóxido 

disponibilizadas para comércio (SILVA, 1999). 



13 

 

 

 

 

Figura 1 – Representação química de grupo diazepínico e suas variações 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: Coelho et al. (2006) 

            

            Na figura anterior, são representadas as estruturas químicas do 

clordiazepóxido (Librium®), primeiro benzodiazepínico descoberto, e do anel principal 

do grupo das diazepinas, a partir do qual derivam os demais fármacos 

benzodiazepínicos, diferenciando-se apenas nos radicais substitutos. 

            Em decorrência dessas inúmeras variedades, além da sua alta popularidade, 

a utilização desses fármacos aumentou drasticamente na medicina geral. Na década 

de 1960, os benzodiazepínicos já estavam entre as drogas prescritas mais 

consumidas em todo o mundo. Estima-se que desde o início da sua comercialização 

tenham sido prescritas bilhões de receitas para milhares de pacientes pelo mundo 

(BERNIK; SOARES; SOARES, 1990). 

            No entanto, de acordo com o que Silva (1999) descreve, a partir desse alto 

número de prescrições, que muitas das vezes eram equivocadas, rotineiras e para 

um longo período de tratamento, foi-se tornando claro que os benzodiazepínicos 

poderiam desencadear quadros de dependência e abstinência em pacientes 

crônicos. E, além disso, principalmente em grupos de usuários de drogas ilícitas, 

apresentavam-se com alta probabilidade de consumo abusivo. 
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            Essas evidências alteraram a maneira como a sociedade via os 

benzodiazepínicos, que do ápice do entusiasmo entre os anos 60 e 70, passou a ter 

o uso restringido nas décadas seguintes. Nos Estados Unidos, por exemplo, a 

utilização desses fármacos pela população, que chegou a atingir 11,1% em 1979, 

teve uma queda para 8,3%, em 1990 (ORLANDI; NOTO, 2005). 

            Objetivando um maior controle sobre o uso dos BZDs (benzodiazepínicos), 

em decorrência desses possíveis efeitos adversos, muitos países impuseram 

restrições oficiais determinando quem e sob quais condições se poderiam utilizar 

tais drogas (SILVA, 1999). 

            Por outro lado, essas duras restrições dificultavam a prescrição dos 

benzodiazepínicos para pacientes que realmente necessitavam do tratamento. O 

número de pessoas que recebiam medicações menos adequadas para o que 

precisavam era crescente (SILVA, 1999). 

 

1.3 CONSOLIDAÇÃO DO USO DOS BENZODIAZEPÍNICOS 

 

            Apesar de ter ocorrido uma significativa queda no uso dos benzodiazepínicos 

no final da década de 70 e meados de 80, esses medicamentos ainda são 

reconhecidos, de maneira geral, como seguros e eficazes como ansiolíticos e 

hipnóticos, além de suas outras indicações (SILVA, 1999). 

            Vários achados epidemiológicos demonstraram que seu uso ainda está em 

ascensão. Por exemplo, de acordo com uma pesquisa do IMS Health, o clonazepam 

(Rivotril®) que ocupava a sexta posição entre os medicamentos mais vendidos no 

Brasil em 2004, passou a ocupar a segunda posição no mesmo ranking quatro anos 

depois (AMARAL; MACHADO, 2012). 

            Ainda de acordo com Silva (1999), os benzodiazepínicos continuam sendo 

as bases farmacológicas para o tratamento de muitos transtornos da ansiedade. 

Pelo menos 50 milhões de pessoas no mundo fazem uso de um comprimido desses 

fármacos através de prescrição médica. 

            O padrão de uso dos benzodiazepínicos, receitados por médicos 

especialistas em transtornos da ansiedade e do pânico, por exemplo, tem mostrado 
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um hábito de se prescrever ao menos uma combinação de drogas com algum 

benzodiazepínico (SILVA, 1999). 

            Outra questão importante, é o perfil dos pacientes que recebem essas 

prescrições. A população de idosos e mulheres com quadros de insônia ou outras 

queixas físicas configura-se como a maioria das prescrições de benzodiazepínicos, 

sendo as mulheres o dobro dos homens (CASTRO et al., 2013). 

            Simultaneamente, devido à sua margem de segurança e ao rápido início de 

sua ação, os benzodiazepínicos têm sido usados de maneira indevida ou abusiva. 

Pois assim como existem prescrições equivocadas, existem também pessoas que 

fazem seu uso de forma ilegal (SILVA, 1999). 
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2 FARMACOLOGIA DOS BENZODIAZEPÍNICOS 

 

Os benzodiazepínicos são notavelmente conhecidos por seus efeitos 

depressivos sobre o SNC (Sistema Nervoso Central) que produzem sedação 

(diminuição da excitação), hipnose (indução e manutenção do sono), redução da 

ansiedade, ação anticonvulsivante, ação miorrelaxante, indução de amnésia, dentre 

outros (GORENSTEIN; POMPÉIA, 1999). 

Mas, apesar de os variados tipos de benzodiazepínicos produzirem efeitos 

clínicos qualitativamente semelhantes, existem importantes diferenças quantitativas 

em seus aspectos farmacocinéticos e farmacodinâmicos que influenciam em suas 

aplicações terapêuticas (MIHIC; HARRIS, 2012). 

 

2.1 ASPECTOS FARMACOCINÉTICOS 

 

Os benzodiazepínicos apresentam variações no início, na intensidade e na 

duração dos seus efeitos, que, em geral, estão relacionadas às suas características 

farmacocinéticas. Eles podem ser de administração oral, intravenosa, intramuscular, 

e transmucosa (AMARAL; MACHADO, 2012). 

Apresentam ótima absorção em qualquer via de administração em 

decorrência da sua elevada capacidade lipossolúvel. Entretanto, a velocidade de sua 

absorção pode sofrer influência de alimentos, fármacos que alterem o pH estomacal 

e até mesmo variações dependendo da via de administração. Como no caso do 

clordiazepóxido e o do diazepam, que apresentam picos baixos de concentração 

plasmática após administração quando comparados à via oral, decorrente da 

cristalização no local da injeção (GORENSTEIN; POMPÉIA, 1999). 

A alta lipossolubilidade configura-se como uma importante característica dos 

BZDs, pois controla a velocidade e a extensão da distribuição da droga pelos tecidos 

periféricos (BERNIK; SOARES; SOARES, 1990). Além disso, atravessam 

relativamente fácil a barreira hematoencefálica, sendo a taxa de absorção um dos 

principais determinantes para o início da ação após a ingesta (GORENSTEIN; 

POMPÉIA, 1999). 
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Por outro lado, devido a essa lipossolubilidade, os benzodiazepínicos podem 

atravessar também a barreira placentária, aumentando a probabilidade de má 

formação fetal, bem como problemas para o recém-nascido. Outra questão é a 

passagem da droga para o leite materno e, consequentemente, para o bebê, 

podendo sedá-lo (GORENSTEIN; POMPÉIA, 1999). 

Por essa razão, compostos mais lipossolúveis, como o diazepam, que 

apresentam um tempo mais rápido para o início da resposta, são mais indicados 

para induzirem o sono. Já aqueles que demoram a atingir o pico de ação, com 

decréscimo lento de concentração, são melhores indicados para ação ansiolítica e 

anticonvulsivante (OGA, 2008; FUCHS; WANNMACHER, 2010). 

A metabolização dos BZDs acontece preferencialmente no fígado, pela ação 

de isoenzimas pertencentes ao grupo do citocromo P450, sendo as principais 

CYP3A4 e CYP2C19, as quais também são responsáveis pelo metabolismo de 

outros antidepressivos. Isso provoca preocupação em casos de uso simultâneo 

dessas drogas, devido à redução da taxa de metabolização e consequente acúmulo 

desses fármacos no organismo (GORENSTEIN; POMPÉIA, 1999). 

No que diz respeito à metabolização, os BZDs são divididos em quatro grupos 

(SEIBEL; TOSCANO, 2001): 

• Compostos pró-nordiazepam, formados por N-desalquilação e que sofrem 

metabolização por hidroxilação. Exemplo: bromazepam e diazepam; 

• Compostos do grupo do oxazepam, cujas metabolizações se dão por 

conjugação a um ácido glicurônico. Exemplo: oxazepam e o lorazepam; 

• Derivados NO2-benzodiazepínicos, como o clonazepam e o flunitrazepam; 

• Os triazolo-benzodiazepínicos, que possuem vias de metabolização 

específicas, como o alprazolam. 

Ainda, segundo o que Albertino e Moreira (2000) descrevem, apesar de 

serem metabolizados por várias vias, a oxidação é o principal mecanismo da 

metabolização dos BZDs. Ela possui como resultado compostos ativos, enquanto a 

conjugação, por exemplo, tende a produzir compostos inativos. 

Esses fatores estão ainda associados ao tempo de meia-vida plasmática dos 

benzodiazepínicos (T1/2), ou seja, o tempo necessário para que a concentração 
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plasmática máxima decaia pela metade. Dessa forma, compostos que produzam 

metabólitos ativos possuem T1/2 longo, portanto apresentam efeito prolongado, já os 

que produzem metabólitos inativos possuem T1/2 baixo e, assim, curta ação, como 

mostrado na Tabela 1 (ALBERTINO; MOREIRA, 2000). 

 

Tabela 1 – Meia vida dos principais BZD em uso na rotina diária 
 

Benzodiazepínico 
Meia-vida (horas) + 
Limites de variação 

Ação Longa  

Bromazepam 16 (9 - 20) 

Nitrazepam 18 - 36 

Clonazepam 24 - 36 

Diazepam 32 (21 - 90) 

Flunitrazepam 18 

Clobazam 18 (9 - 77) 

Flurazepam 24 - 100 

Ação Intermediária  

Lorazepam 12 (8 - 25) 

Alprazolam 14 (6 - 20) 

Ação Curta  

Midazolam 2 - 3 

 
Fonte: Albertino e Moreira (2000) 

 

A tabela acima relaciona a classificação dos benzodiazepínicos, segundo a 

duração de seus efeitos, com seus respectivos tempos de meia-vida plasmática 

(T1/2). Nota-se, portanto, que quanto maior o T1/2, maior é a duração dos efeitos 

desses fármacos. 

Em decorrência da alta taxa de ligação dos BZDs a proteínas plasmáticas e 

teciduais (82% a 98%), fatores que aumentam ligeiramente sua porção livre, quando 

em estados de carência, por exemplo, podem contribuir, ainda, para a intensificação 

da atividade farmacológica desses fármacos (GORENSTEIN; POMPÉIA, 1999). 

Outra questão importante sobre o tempo de meia-vida dos benzodiazepínicos 

é a sua importância para se determinar os níveis acumulativos que continuam no 

corpo depois de repetidas doses, bem como o tempo de eliminação total da droga 

após o término da administração (BERNIK; SOARES; SOARES, 1990). 

A excreção dos metabólitos dos benzodiazepínicos, por sua vez, se dá 
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principalmente pela urina, sob a forma de glicuronídios ou metabólitos oxidados, 

podendo uma pequena parte ser excretada sem alterações e em pequena 

concentração pelas fezes (OGA, 2008; GOLAN, 2009). 

 

2.2 ASPECTOS FARMACODINÂMICOS 

 

Semelhante ao que ocorre com outras substâncias, os efeitos dos 

benzodiazepínicos se dão, necessariamente, a partir da sua interação com sítios de 

reconhecimento no SNC. Sendo os principais sítios de ligação dos BZDs os 

receptores do ácido γ-aminobutírico (GABA), mais precisamente os do tipo A 

(GABAA) (GORENSTEIN; POMPÉIA, 1999). 

Segundo Golan (2009), a ação ansiolítica dos benzodiazepínicos se dá 

através da inibição das sinapses no sistema límbico, região do sistema nervoso 

central responsável por coordenar os comportamentos emotivos, e que possui um 

grande número de receptores GABA. 

O sistema gabaérgico é formado por pelo menos cinco famílias diferentes de 

proteínas (2 α, 2 β e 1 γ), as quais regulam a abertura e o fechamento dos canais de 

íon cloreto, responsáveis pela condução dos estímulos nervosos pós-sinápticos. 

Essa multiplicidade do receptor GABA é que proporciona a variabilidade das funções 

dos benzodiazepínicos (MIHIC; HARRIS, 2012). 

Os benzodiazepínicos agem como moduladores alostéricos, ou seja, 

necessitam da presença do GABA para produzirem seus efeitos (BERNIK; SOARES; 

SOARES, 1990). Como essa ação é dependente do GABA, essas drogas se tornam 

mais seguras que certas classes, como os barbituratos, os quais atuam diretamente 

nos canais iônicos causando depressão respiratória, e possuem um índice 

terapêutico muito pequeno (SEIBEL; TOSCANO, 2001). 

Os BZDs se acoplam, mais precisamente, na porção alfa do receptor, 

mostrado na Figura 2, produzindo um complexo entre o receptor do GABA e o canal 

iônico. Esse complexo aumenta a frequência de abertura dos canais de cloreto, 

promovendo, assim, hiperpolarização da membrana e consequente inibição da 

excitação celular (OGA, 2008). 
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Figura 2 – Estrutura do receptor GABA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fonte: Amaral e Machado (2012) 

 

Na figura está representada a estrutura do receptor do GABA, bem como as 

famílias de proteínas que o compõe. Em cada porção existem sítios de 

reconhecimento para diversas substâncias além do GABA, como o álcool, 

barbituratos, e até mesmo para os benzodiazepínicos. 

Os benzodiazepínicos e outros compostos a eles relacionados ainda podem 

atuar de três maneiras diferentes em seu sítio de ação, sendo agonistas, agonistas 

inversos ou antagonistas (MIHIC; HARRIS, 2012). Os agonistas aumentam a ligação 

do GABA, e, consequentemente, a corrente de cloreto; os agonistas inversos 

diminuem a ligação GABA-receptor e assim, a corrente de íons cloreto; já os 

antagonistas não afetam diretamente os canais de cloro, apenas atenuam os efeitos 

dos BZDs (GORENSTEIN; POMPÉIA, 1999). 
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3 PROBLEMÁTICA DO USO DE BENZODIAZEPÍNICOS 

 

Nas últimas décadas, a perda gradual da resistência humana para tolerar 

tanto estresse, a introdução excessiva de novas drogas e a pressão propagandística 

por parte da indústria de medicamentos ou, ainda, a prescrição inadequada por 

parte dos médicos, têm contribuído para a crescente procura pelos 

benzodiazepínicos (CASTRO et al., 2013). 

Segundo o que Doble (1998 apud SILVA, 1999) comenta, o reconhecimento 

dos tranquilizantes benzodiazepínicos como alívio para o estresse e as tensões da 

vida cotidiana conduziu a prescrições excessivas, rotineiras e por longos períodos, 

por parte dos médicos, já nas primeiras décadas de síntese dos benzodiazepínicos. 

Essas drogas continuam entre os fármacos mais prescritos no mundo, e 

esses resultados dobram a cada cinco anos, tornando esse um dado preocupante 

(AUCHEWSKI, 2004). Isso porque essa exposição em períodos prolongados 

proporciona alterações na condução neuronal gabaérgica, e, por possuírem um alto 

potencial de abuso, podem desencadear quadros de tolerância, dependência, 

abstinência, dentre outros problemas (AUTHIER et al., 2009). 

 

3.1 TOLERÂNCIA 

 

A tolerância caracteriza-se como a redução do efeito inicial atingido por uma 

substância após a ingestão de uma mesma dose por períodos extensos. É 

comumente observada na administração de fármacos benzodiazepínicos que 

precisam ter sua dose aumentada gradualmente para a permanência do efeito 

desejado (COELHO et al., 2006). 

No caso dos benzodiazepínicos, a tolerância se dá de maneira funcional, 

através de mecanismos associados a alterações de número ou na sensibilidade dos 

receptores, alterações na ligação GABA-receptor ou até mesmo em 

neurotransmissões dependentes do GABA (OGA, 2008). 

Essa tolerância farmacodinâmica, também chamada de adaptativa, diz 

respeito às modificações nos padrões dos efeitos esperados de uma substância, 
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mesmo que suas concentrações plasmáticas permaneçam as mesmas (BERNIK; 

SOARES; SOARES, 1990). Isso porque seus receptores possuem capacidade 

adaptativa, principalmente quando expostos excessivamente a seus ligantes, 

desgastando a ligação dos BZDs com o complexo GABA (OGA, 2008). 

A dessensibilização do complexo receptor GABAA-canal de cloreto, 

desencadeada pela exposição excessiva a agonistas, promove um decréscimo na 

potencialização gabaérgica. Num primeiro momento, o agonista provoca uma 

modificação na conformação do receptor para abrir o canal iônico, porém, se o 

agonista continuar ligado por um longo tempo pode gerar outra conformação, onde o 

receptor para de responder à sua presença (STAHL, 2011). 

Esse estado de dessensibilização pode ser revertido, desde que se retire 

rapidamente o agonista. Mas, caso ele permaneça ligado por mais tempo, o receptor 

pode ser alterado de um estado de dessensibilização simples para um estado de 

inatividade (STAHL, 2011). 

 

3.2 DEPENDÊNCIA 

 

Apesar de não estar necessariamente associada, a tolerância também pode 

desencadear quadros de dependência em usuários que não reduzem as doses, 

mesmo apresentando melhoras, ou nos que aumentam suas doses 

progressivamente (MIHIC; HARRIS, 2012). Visto que a dependência pode ser física 

e/ou psicológica, mesmo na maioria das vezes observando-se as duas 

(ALBERTINO; MOREIRA, 2000). 

A dependência física resulta da necessidade que organismo apresenta de um 

ou mais metabólitos dos BZDs para a manutenção do seu padrão de ação, já a 

dependência psicológica ocorre quando se usa a droga sem sua real necessidade. 

Por isso, a probabilidade de pacientes com tolerância apresentarem também 

dependência (ALBERTINO; MOREIRA, 2000). 

A dependência configura-se como um conjunto de eventos fisiológicos no qual 

uma pessoa é conduzida a um estado de uso compulsivo ou incontrolável de uma 

determinada substância. No caso dos BZDs, surge em pacientes cujo tratamento 
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ultrapasse de 4 a 6 meses. O grande risco de se desenvolver dependência é pela 

utilização extensa de doses superiores às terapêuticas (STAHL, 2011). 

No geral, a dependência aos benzodiazepínicos se relaciona às suas 

características farmacocinéticas, como sua elevada lipossolubilidade e, 

consequentemente, sua alta capacidade de distribuição hematoencefálica, seu 

tempo de meia-vida e seus efeitos cumulativos. Quanto mais lipossolúvel e menor 

seu tempo de meia-vida, maior o risco de dependência dos BZDs (OGA, 2008). 

Vale ressaltar que a dependência aos benzodiazepínicos pode se dar mesmo 

em doses normais. Nos últimos anos, relatos apontaram esse estado em usuários 

cujas dosagens eram consideradas normais. Por isso, mesmo que se considere, 

como regra geral, o uso de BZDs por até 4 meses como seguro, o quadro de 

dependência pode aparecer bem antes (BERNIK; SOARES; SOARES, 1990). 

 

3.2.1 Síndrome de abstinência 

 

Pacientes que se enquadram nos casos de dependência aos 

benzodiazepínicos podem desencadear ainda síndrome de abstinência, a qual 

ocorre nos casos de interrupção repentina do medicamento, em um período variável 

de um a oito dias após a retirada do fármaco (ALBERTINO; MOREIRA, 2000). 

A duração e a gravidade da síndrome são dependentes de fatores como a 

meia-vida dos BZDs, principalmente os de meia-vida curta; o potencial de ação dos 

BZDs; a gravidade do estado de dependência; a dose empregada (apesar de poder 

ocorrer abstinência mesmo em doses terapêuticas); e o tempo de exposição ao 

fármaco (LARANJEIRA; CASTRO, 1999). 

Por exemplo, um benzodiazepínico de ação lenta, com distribuição demorada, 

que apresenta elevada taxa ligação a proteínas plasmáticas e cuja biotransformação 

se dá de forma lenta, tende a produzir sintomas de abstinência menos intensos em 

virtude da adaptação fisiológica do organismo (OGA, 2008). 

Segundo o que descreve Bernik, Soares e Soares (1990), após meses de 

utilização ininterrupta, os benzodiazepínicos passam apenas a evitar o aparecimento 

dos sintomas da abstinência, os quais estão mostrados no Quadro 1, ao invés de 
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apresentarem de fato efeito terapêutico ativo. 

 

Quadro 1 – Características clínicas da síndrome de abstinência de 
benzodiazepínicos 

 
Sinais e Sintomas Físicos Sinais e Sintomas Psíquicos 

Ataxia; tinido; mioclonias; hiperatividade 
autonômica (ex.: sudorese ou taquicardia 
acima de 100 bpm); náuseas e vômitos; 
tremores grosseiros das mãos, língua e 
pálpebras; hipotensão postural ou 
ortostática; diplopia; hipersensibilidade à 
luz, a sons e a odores; hipersensibilidade 
tátil; convulsões tônico-clônico 
generalizadas; cefaleia; tontura; tensão 
muscular; letargia; fraqueza ou mal-estar 
geral; anorexia; perda de peso; rubor facial; 
dores musculares; sensação de calor e frio; 
gosto metálico. 

Ansiedade; alucinações ou ilusões visuais, 
táteis ou auditivas transitórias; delírios (ex.: 
delírios paranoides); agitação ou excitação 
psicomotora; despersonalização; 
desrealização; agorafobia; ataques de 
pânico; delirium; depressão; irritabilidade; 
apatia; disforia; indisposição; prejuízos de 
memória; dificuldade de concentração; 
insônia; pesadelos. 

 
Fonte: Laranjeira e Castro (1999) 

 

O quadro acima apresenta os principais sintomas físicos e psíquicos 

decorrentes da síndrome de abstinência, os quais podem aparecer mesmo após 4 

ou 6 semanas de uso. Entretanto, esses sintomas precisam ser diferenciados dos 

efeitos rebote (BERNIK; SOARES; SOARES, 1990). 

 

3.3 EFEITOS REBOTE 

 

Os efeitos rebote são caracterizados pelo retorno dos sintomas originais para 

os quais foram prescritos os benzodiazepínicos, só que de maneira exagerada. 

Resultam da descontinuação do fármaco, principalmente os de meia-vida curta e 

intermediária, embora não estejam obrigatoriamente relacionados à dependência 

podendo aparecer mesmo em doses únicas, ao contrário dos sintomas da 

abstinência (LARANJEIRA; CASTRO, 1999). 

Para um melhor esclarecimento na análise dos diversos sintomas, é 

necessário se fazer distinção entre os estados de ansiedade e insônia anteriores ao 

uso de benzodiazepínicos e os seus ressurgimentos como efeitos rebote. Esses, ao 

contrário dos provenientes da abstinência podem ocorrer mesmo em períodos curtos 
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de utilização dos BZDs (BERNIK; SOARES; SOARES, 1990). 

Entretanto, a manifestação desses efeitos pode levar ao aumento na dose da 

droga, pelos pacientes, para se tentar manter os efeitos terapêuticos desejáveis, 

podendo desencadear, assim, dependência e até mesmo tolerância. A rápida 

eliminação do fármaco e o grau de alteração na ocupação dos receptores podem 

estar associados a esses mecanismos (BERNIK; SOARES; SOARES, 1990). 

 

3.4 USO INDEVIDO 

 

Outro fator preocupante relacionado à utilização de benzodiazepínicos é o 

seu uso indevido, trazendo como consequência um aumento no aparecimento dos 

efeitos indesejáveis dos BZDs. Pode estar associado à prescrição inadequada 

desses fármacos, principalmente no nível primário de saúde (NORDON, 2009). 

Por exemplo, muitos médicos prescrevem benzodiazepínicos de efeito longo 

mesmo em casos em que caberiam os de efeito mais curto. Os principais motivos 

relatados, pela maioria desses médicos, são o curto tempo, a subestimação do 

número de usuários, o desconhecimento total ou ineficiente da gravidade do uso 

extensivo e dos seus efeitos colaterais (NORDON, 2009). 

Mesmo após um decréscimo na utilização de benzodiazepínicos na década 

de 70, nos dias atuais eles permanecem sendo usados de maneira indiscriminada 

tanto por psiquiatras como por médicos de diferentes especialidades. Estima-se que 

uma em cada 10 pessoas recebam prescrições desses fármacos, sendo a maioria 

proveniente de clínicos gerais e não de psiquiatras (SEIBEL; TOSCANO, 2001). 

As prescrições errôneas e a precariedade na informação aos pacientes 

podem gerar consequências duradouras nas funções psicomotoras e cognitivas. 

Sendo os idosos os mais afetados, pois possuem maior risco de quedas e fratura 

nos ossos, risco de doenças cardio e cerebrovasculares e problemas respiratórios 

(COELHO et al., 2006). 

O uso indevido ainda se relaciona à automedicação, promovida pela 

facilidade de acesso aos BZDs. No Brasil, além de programas do governo de 

distribuição gratuita desses medicamentos, a população se encontra altamente 
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exposta à propaganda de medicamentos, sem ter o devido esclarecimento sobre os 

riscos associados ao seu uso. Fato, muita das vezes, fortalecido pelo sistema de 

remuneração dos atendentes de farmácias e drogarias baseado na comissão, 

favorecendo apenas a venda e não a orientação ao paciente (CASTRO et al.,2013). 

Apesar da criação de normas que regulamentem a venda de medicamentos 

psicotrópicos no Brasil, ainda assim muitos pacientes adquirem esses fármacos, de 

forma ilegal, através de receitas alteradas, vencidas, falsificadas ou rasuradas que 

foram prescritas para si mesmos ou até para amigos e vizinhos (OGA, 2008). 

 

3.5 MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

A prescrição racional desses fármacos deve ser estimulada e feita em 

condições apropriadas, fazendo-se uso também da atenção farmacêutica. Só assim 

seria possível minimizar os efeitos colaterais e evitar o desenvolvimento de 

dependência e dos demais problemas decorrentes do uso de benzodiazepínicos 

(AUCHEWSKI, 2004). 

Para tanto, de acordo com o que Mota et al. (2010) descreve, devem-se 

existir estratégias mais eficazes para monitorar a comercialização e a utilização dos 

medicamentos controlados, incluindo o fortalecimento da farmacovigilância. Deve-se 

observar ainda a utilização de doses mínimas em períodos o mais curto possível, 

fazendo-se a seleção cuidadosa de pacientes. 

Se realmente for necessária a indicação desses medicamentos, seu uso deve 

ser acompanhado, observando as características individuais e necessidades reais 

dos pacientes. O aumento de suas doses deve ser feito gradualmente e com 

acompanhamento regular (COELHO et al., 2006). 

Já ao farmacêutico cabe avaliar e orientar os pacientes sobre a 

farmacoterapia indicada pelo médico, observando suas necessidades e detectando 

possíveis problemas relacionados ao tratamento prescrito pelo médico. Por isso é 

importante que esses profissionais se mantenham atualizados nos seus 

conhecimentos e cumpram suas responsabilidades profissionais (AMARAL; 

MACHADO, 2012). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através desta revisão bibliográfica fica claro que o intenso consumo de 

fármacos benzodiazepínicos configura-se como uma grande problemática para a 

sociedade. Por se caracterizarem como ansiolíticos mais seguros e eficazes do que 

outras classes que os precederam, como os barbitúricos, por exemplo, proporcionou 

um consumo desenfreado e constantemente crescente pela população que se 

encontra cada vez mais inserida em um cotidiano estressante, necessitando de 

alívio para suas tensões. 

Essa margem de segurança e eficácia, que se dá em virtude da sua alta 

capacidade lipossolúvel, permitindo ampla absorção e distribuição pelos tecidos, e 

de sua ação ser necessariamente dependente da presença do GABA no sistema 

límbico, tornou os benzodiazepínicos amplamente reconhecidos e recomendados 

por parte dos médicos. 

Entretanto, essas inúmeras prescrições, as quais muitas das vezes são 

equivocadas ou prescritas para um período extenso de tratamento, associadas a 

problemas como automedicação e falta de informação ao usuário, têm 

desencadeado problemas cada vez mais constantes na população de dependência, 

abstinência e tolerância, os quais são altamente danosos ao organismo. 

Sendo assim, os benzodiazepínicos necessitam ter o seu uso muito bem 

avaliado e acompanhado tanto por médicos quanto por farmacêuticos. Visto que 

apesar dos seus efeitos indesejáveis, esses fármacos ainda são considerados 

altamente eficientes para o tratamento de muitos distúrbios da ansiedade. 
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