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Médico prescriptor de las BZD
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Motivos de indicación de las BZD



El insomnio en la población general



Tiempo de uso de las BZD por grupos. ¿Desde 
cuando...?



Legislació: decret 2236/1993 i la llei 29/2006 regula l’ús de 
les bzd

• Duració del tract.: depenent de la 
indicació, però no ha d’accedir les 4 
setmanes per al insomni i les 8 a 12 
setmanes per a l’ansietat incloent el temps 
necessari per a la retirada.

• Si s’utilitzen bzd d’acció curta pot passar 
que el quadre de retirada es manifesti 
amb nivells plasmàtics terapèutics.



Legislació: decret 2236/1993 i la llei 29/2006 regula l’ús de 
les bzd

• Les bzd només estan indicades per al tract. 
d’un trastorn intens, que limita l’activitat del 
pacient o el sotmet a una situació d’estress 
important.

• El risc de dependència s’incrementa amb la 
dosis i la duració del tractament i és superior 
en pacients amb antecedents de consum de 
drogues o alcohol. En aquests s’ha d’utilitzar 
amb precaució extrema.



Tiempo de uso adecuado de la benzodiacepina
según las recomendaciones de la AGEMED



Alteracions amb l'ús mantingut a dosis terapèutiques

• Tolerància: apareix a la 1-2 setmanes quant l’efecte 
sedatiu i als 6 mesos per l’efecte anticonvulsiu i ansiolític.

• Sd. Abstinència: prevalença del 10-30%. Es freqüent que 
apareix-hi en pacients tractats amb dosis terapèutiques 
durant 6 mesos o més.



Potencial addictiu

• Consum < a 3 mesos: risc gairebé nul
• Consum de 3 mesos a 1 any: risc lleu 10-

20%
• Consum > a 1 any: risc d’un 25-50%

• Hanin & Marks



Efectes secundaris amb l'ús crònic.
• Disminució del rendiment psicomotor (caigudes). Mes pronunciat amb les 

bzd de v1/2 llarga i amb nivells plasmàtics mes baixos. 
• Disminució dels reflexes o l’atenció i de l’estat d’alerta, confusió. Sedació 

excessiva.
• Trastorns de l’aprenentatge 
• Disàrtria, atàxia, diplopia, vertígens, depressió, astènia.
• Reaccions paradòjiques: agitació, excitació, irritabilitat i atacs d’ira.
• Afecta a la memòria anterògrada (després de l’administració del fàrmac) i no 

retrògrada. Els efectes amnèsics es poden associar a conductes 
inadequades.

• Molèsties gastrointestinals, cefalea i mareig 
• Trastorn de la qualitat de la son: alteració de la fase profunda.
• L’ús continuat pot empitjorar els quadres depressius



Principales reacciones adversas



BZD i SON
• Incrementen l’activitat beta
• Disminueixen la latència d’inici i el nombre de 

despertars
• Disminueixen les fases 1, 3, 4 i incrementen la 

fase 2 
• Disminueixen la quantitat total de son REM però 

incrementen  el nombre de cicles de son REM. 
• Al ser suspeses abruptament poden portar a un 

efecte de rebot amb increment de la fase REM i 
presentació de malsons.



BZD i SON
• A FAVOR:

– Milloren el temps total de son
– Milloren l'Eficàcia de la son

• EN CONTRA:
– Tolerància
– Son superficial
– Son ones lentes
– Empitjorament qualitat de la son







Problema

• Percepció de risc per part 
– Del pacient
– Del metge

La percepció de risc es un dels factors 
protectors mes importants per evitar el 
consum de drogues (Rev Méd Chile 2009; 137: 459-465. 
Consumo de sustancias ilícitas y psicotrópicos entre los 
estudiantes de medicina ...Romero M.I et al.)



Síntomas de tipo prolongado causados por la 
reducción o suspensión de las BZD
Síntomas Evolución habitual de la 

manifestación
Ansiedad

Disminuye progresivamente durante un año

Depresión Puede ser que dure unos meses; responde a los fármacos 

antidepresivos

Insomnio
Disminuye progresivamente durante un período de 6-12 

meses

Síntomas sensoriales: tinnitus (zumbido en los oídos), 
prurito, entumecimiento, dolores intensos, sensaciones de 
temblor interno

Van desapareciendo progresivamente pero pueden durar por 
lo menos un año y, en algunos casos, varios años

Síntomas motores: dolores musculares, debilidad, 
calambres dolorosos, estremecimiento, tirones, espasmos.

Van desapareciendo progresivamente pero pueden durar por 
lo menos un año y, en algunos casos, varios años

Mala memoria y deterioro de las funciones cognitivas
Mejora poco a poco pero puede llegar a durar por lo menos 
un año y, sólo en algunos casos, varios años

Síntomas gastrointestinales
Van desapareciendo progresivamente pero pueden durar por 
lo menos un año y, en algunos casos, varios años





Entre 2007 y 2009 se aprecia un descenso para el “consumo alguna vez” 
tranquilizantes/somníferos (-2,1).



Percepció de risc del metges:

• Un total de 68 metges (88.3%) van completar el 
qüestionari.

• els metges van  mostrar  un bon nivell de 
coneixements sobre les indicacions terapèutiques de 
les BZD (ansietat, trastorns de la son, etc). 

• No obstant, son menys conscients del seu potencial 
addictiu. Un 65% creu que l'ús de BZD en   dosis 
terapèutiques no esta associat amb risc de 
dependència.

• La majoria (94%) coneixen be els símptomes del 
síndrome d'abstinència, però només un 46% esta al 
corrent del tractament mes apropiat.



• Els metges van estimar que durant la setmana prèvia havien fet una 
mitjana de 14.1 receptes de BZD.  

• Segons dades obtingudes de la Inspecció de Farmàcia de la zona 
del Maresme,  la mitjana de receptes de BZD  per metge havia estat 
de 31 receptes per setmana. Aixó suggereix que els metges 
tendeixen a subestimar el nombre de receptes.  

• Un 52% tendeixen a receptar BZD durant un temps limitat, mentre 
que un 44%  en prescriuen  fins a la remissió dels símptomes.

• Es recepten BZD mes sovint a les dones que als homes. El grup 
d’edat mes freqüent es 41-50 anys, nomes un 27.9% de metges 
diuen receptar-ne mes per al grup de 51-60 anys.

• La majoria de metges van expressar la necessitat de recursos 
alternatius a la prescripció de BZD.



 Dosi alta
 Fàrmacs d’acció  curta
 Major durada del tractament
 Disminució abrupta
 Sexe femení
 Major nivell d’ansietat/depressió abans de la disminució 

gradual
 Trets depenents de la personalitat
 Diagnòstic de trastorn d’angoixa/TAG
 Toxicomanies prèvies/actuals

Factors de risc de patir síndrome de retirada al 
suprimir les benzodiacepines



Diagnòstic diferencial TDAH/  Ansietat/ Alcoholisme

Comparteixen sovint Comparteixen a 
vegades

-Falta d’ atenció
-Inquietud
-Dificultat per fer canvis adaptatius 
d’atenció
-Reactivitat als estímuls
-Dificultat per a concentrar-se.
-Impossibilitat d' estar-se quiet

-Preocupació excessiva
-Aprehensió i pors
-Obsessions o compulsions
-Malsons
-Revivències de traumes
-Símptomes somàtics



Alternatives terapèutiques a les BZD
• Teràpies cognitiu-conductuals
• Antipsicòtics sedatius
• Antidepressius

• Escitalopram
• Agomelatina

• Buspirona
• Betabloquejants
• Eutimizants

• Gabapentina/ Topiramat
• Oxcarbacepina
• Pregabalina



Guía de tractament de l'adicció a les BZD
Fase I: Adhesió i compromís amb el tractament

1. Contracte terapèutic
2. Instauració de BZD de V1/2 llarga
3. Inici de descens de la dosis
4. Duració i lloc

Fase II: Desintoxicació, abstinència completa
1. Suspensió de les BZD
2. Adquisició consciència de dependència
3. Ajust medicació substitutiva
4. Duració i lloc

Fase III.Consolidació de l'abstinència
1. Tractament simptomatologia comòrbida
2. Adquisició estratègies afrontament
3. Duració i lloc


