FLUXOGRAMA DESCONTINUAÇÃO DE BENZODIAZEPINAS
Adaptado do Anexo I ao Boletim Terapêutico Nº 1 /2017, Estratégias para a Descontinuação de Benzodiazepinas - Comissão de Farmácia e Terapêutica da ARSLVT

1º passo
- Reforçar os malefícios do uso de BZD a longo prazo: risco de quedas, acidentes, alterações da memória.
- Reforçar a importância da descontinuação de benzodiazepinas para a saúde do utente.
- Elogiar a opção de descontinuar.
- Fazer ensino de medidas higiénicas de sono.
2º passo
Calcular a dose total diária de BZD em equivalentes de diazepam*
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3º passo
Avaliar critérios de descontinuação de BZD em CSP:
- Dose total diária de BZD <50mg de equivalentes de diazepam;
- Ausência de co-morbilidade psiquiátrica grave (alcoolismo, epilepsia, dependência atual de álcool ou drogas);
- Ausência de perturbação da personalidade antissocial;
- Ausência de convulsões associadas a abstinência;
- Ausência de falha anterior na desintoxicação em ambulatório;
- Capacidade de negociar a descontinuação de BZD com o médico de Medicina Geral e Familiar;
- Preferência do doente por este processo.
Cumpre critérios?
sim

não

Referenciação para
Consulta Externa de
Psiquiatria

Tem critérios de dependência pela CID-10**
sim

não

↓ 5-10%
dose BZD total diária

↓ 10-25%
Dose BZD total diária

a cada 4 semanas***

a cada 2 semanas***

1º escalão

Retirar 1 dose de BZD eq. a 5mg de
diazepam (dose noite)

+

Introduzir 5mg diazepam (1cp à noite)

2º escalão

Retirar 1 dose de BZD eq. a 5mg de
diazepam de outra altura do dia

+

Introduzir 5mg diazepam
(1cp à respetiva altura do dia)

REPETIR 2º ESCALÃO até que haja 5 mg de diazepam a substituir 1 dose eq. de BZD de cada toma prévia
3º escalão

Reduzir BZD da noite

+

Substituir por dose eq. de diazepam

4º escalão

Retirar BZD da noite

+

Substituir por dose eq. de diazepam

5º escalão

Reduzir restantes doses de BZD do dia

+

Manter doses de diazepam
do 4º escalão

6º escalão

Retirar todas as doses de BZD

+

Manter doses de diazepam

7º escalão

De 2 em 2 semanas reduzir 2,5mg das dose diurnas
de diazepam

8º escalão

De 2 em 2 semanas reduzir 2,5mg de doses noturnas
de diazepam até 2,5mg total (1cp à noite)

9º escalão

Após 4 semanas, parar diazepam

Suspenso
sem
recurso a
Diazepam
porque ½
vida 2h
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Suspenso
sem recurso
a Diazepam,
apenas
redução
gradual da
dose
segundo
esquema
pág. ant.
*Tabela de conversão das benzodiazepinas para diazepam 5 mg.
Retirado de Anexo I ao Boletim Terapêutico Nº 1 /2017, Estratégias para a Descontinuação de
Benzodiazepinas - Comissão de Farmácia e Terapêutica da ARSLVT

**Critérios de diagnóstico de dependência da CID – 10
Retirado de Anexo I ao Boletim Terapêutico Nº 1 /2017 Estratégias para a Descontinuação de
Benzodiazepinas - Comissão de Farmácia e Terapêutica da ARSLVT

***NOTA:
- Em caso de sintomas sugestivos da síndrome de abstinência deve manter-se a dose de
BZD até que os sintomas cessem. Não reverter para doses superiores, mesmo quando a
sintomatologia de abstinência é mais acentuada.
- Se surgirem sintomas de abstinência, atrasar a data prevista de mudança de escalão.
- Idealmente deve agendar-se visita médica a cada altura de mudança de dose. Pode
optar-se por esquema alternativo.

Legenda: BZD - Benzodiazepinas | CSP - Cuidados de Saúde Primários | CID -10 - Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde |
cp – comprimido

