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 Desenvolvidos na década de 60, os primeiros

foram clordiazepóxido e diazepam.

 Com o aumento de sua prescrição, a indústria

farmacêutica lança novos medicamentos.

Ex: Alprazolan, Clonazepan e Lorazepan



 Atualmente são considerados os medicamentos

mais vendidos nos EUA, Canadá, alguns países da

Europa e Brasil.

 O Brasil é o segundo maior consumidor mundial

de benzodiazepínicos e desde 2008 é o maior

consumidor do mundo de clonazepan (Rivotril)



Suas propriedades:

 Ansiolítico

 Sedativo

 Hipnótico

 Amnéstico

 Antieplético

 Relaxamento muscular



Pra que servem?

Prescritos para diversos transtornos psiquiátricos:

 Ansiedade generalizada

 Fobia social

 Transtorno do pânico

 Transtorno do sono



Pra que servem?

Coadjuvantes no tratamento de:

 Transtornos de humor

 Transtornos psicóticos

 Desintoxicação de algumas drogas, 

como o álcool.



Ação:

Têm propriedade sedativo-hipnóticas,

atuando na redução da latência para o sono,

no aumento do tempo total de sono e na

redução de despertares.



 A dependência de benzodiazepínicos pode ser

EVITADA se essas recomendações forem

seguidas.

Importante:

 Os benzodiazepínicos devem

ser usados preferencialmente

em períodos curtos, de 02 a 08

semanas e em doses baixas.



 Método de substituição:

Quando há dependência de bzd de meia-

vida curta que podem ir sendo substituídos

por bzd de meia-vida mais longa.

Retirada:

 A retirada gradual é a medida mais interessante,

reduzindo 25 a 50% da dose por semana.



Intoxicação

 Relativamente raro

 Casos de óbito estão relacionados às associações

de benzodiazepínicos com álcool, antidepressivos

tricíclicos e barbitúricos.

Sintomas:

 Sonolência

 Relaxamento muscular

 Diminuição de reflexos

 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

 Pode permanecer até 10 dias

 50 % das pessoas que usam bzd

por mais de um ano têm sintomas

de abstinência.



Síndrome de Abstinência:

Sintomas:

 Tremores
 Sudorese
 Taquicardia
 Letargia
 Náuseas
 Vômitos
 Cefaléia
 Dores musculares
 Insônia

 Ansiedade
 Dificuldade de concentração
 Agitação
 Pesadelos
 Disforia
 Prejuízo da memória
 Convulsões
 Alucinações



Casos clínicos de dependência:



 Moduladores de excitação

 Diminuem a atividade cerebral

 Produzem sensação de sonolência 

(indução e manutenção do 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 química.



 É necessário ter em mente que 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.



Casos clínicos de dependência:



 Drogas depressoras do Sistema Nervoso Central (SNC)

 Usadas no tratamento da dor, neoplasias malígnas, 

cólicas biliares e estados pós-operatórios

 Drogas sintéticas com efeito semelhante ao da morfina

Os derivados naturais da papoula e

semissintéticos são chamados de

“opiáceos”.



Classificação:

 Opióides Naturais: preparados a partir do ópio, 

uma seiva de aspecto leitoso obtido por meio de 

cortes na papoula. (Ópio, morfina, codeína) 



Classificação:

 Opióides semissintéticos: obtidos a partir de 

alterações dos opióides naturais. 

(Heroína, oxicodona, oximorfina) 

Dr House



Classificação:

 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 finalidade de prevenir a recaídas no

dependente. Embora aprovada, sua efetividade é discutida.



Terapia do ambiente motivacional

Princípios:

 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;



Terapia do ambiente motivacional

Princípios:

 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



Cuidado com o ambiente de tratamento

Regras que devem ser seguidas a risca:

 É proibido entrar na clínica com drogas, arma 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.



 “Eu não cheiro, não fumo. 

Só estou bebendo uma cervejinha, né?”

Cássia Eller, no último ensaio com a banda, 

realizado no dia anterior à sua morte. 



 A cocaína é consumida a milhares de anos 
pelos povos pré-colombianos.

 No século XIX ganhou popularidade na 
Europa na composição de vinhos e tônicos. 

(O mais famoso persiste até hoje e chama-se  
Coca-Cola).



 Entre 1900 a 1920, uma série de reportagens 
na mídia americana associava a cocaína a 
crimes hediondos cometidos por negros



 Foi praticamente esquecida até os anos 80, 
quando ressurge e se torna o símbolo do 
estilo de vida frenético dos jovens executivos 
do mercado financeiro. Associada à ambição 
e ao dinamismo, ela se tornou a droga típica 
dos anos 80.



 Essa pasta base é precursora da droga que 
conhecemos como crack, cristais fumados em 
cachimbos, que estalam quando expostos ao 
fogo (cracking:daí o nome).



 Atraídos pelo baixo preço, usuários de 
cocaína refinada e usuários de maconha 
adicionaram o crack ao seu padrão de 
consumo (alguns usuários misturam crack 
com a maconha, produzindo a Desireè, ou 
simplesmente “Zirrê”, que tem potencial de 
causar dependência idêntico a crack.



 No Brasil, o crack aparece com mais força nos 
anos 90, e entre 1993 e 1997 as apreensões 
da Polícia Federal aumentaram cerca de 160 
vezes.

 Atualmente há uma percepção generalizada 
do aumento da prevalência do consumo de 
crack, já podendo ser denominado como 
problema de saúde pública em nosso meio.



 Euforia e desejo por novas experiências com 
a substância podem ser atribuídos à ação da 
cocaína no bloqueio de receptação da 
dopamina. 

 Há também uma ação secundária no bloqueio 
da serotonina e da noradrenalina.



 O fenômeno permite e esses 
neurotransmissores tem mais tempo 

de ação na sinapse. 

 Sob efeito da droga, o usuário experimenta 
sensações intensas de prazer, euforia e 
disposição.



 Seus efeitos agudos são caracterizados por 
euforia, autoconfiança elevada, aumento do 
senso de energia, vigília, estado de alerta 
sensorial, redução do apetite e ansiedade, 
que pode atingir a paranoia.



 Ocorre ainda aumento do trabalho cardíaco 
(frequência e contração), hipertermia, 
sudorese, tremores, hiperventilação, 
midríase, espasmos de língua e de 
mandíbula.



 Complicações do uso mais comuns são 
convulsões, arritmias, infarto do miocárdio, 
acidente vascular cerebral, parada 
respiratória e morte.
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