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Recomendação  

 

Escolha não manter as benzodiazepinas iniciadas na urgência ou durante o internamento hospitalar, sem 

uma avaliação cuidadosa e sem um plano de redução progressiva prévio à alta hospitalar. 

Justificação  

 

As benzodiazepinas, embora sejam úteis no alívio a curto prazo da ansiedade e da insônia, estão associadas a diversos 

efeitos adversos e problemas de longo prazo, incluindo comprometimento cognitivo e psicomotor, e dependência. As 

benzodiazepinas são frequentemente usadas em ambiente hospitalar no tratamento da ansiedade ou da insónia no 

contexto da situação patológica ou do ambiente hospitalar. Logo que possível, a dose de benzodiazepina deve ser reduzida 

e descontinuada. Para os doentes que ainda estão a tomar benzodiazepinas no momento da alta, um plano para redução 

e descontinuação após a alta deve ser programado e especificado na nota da alta e inserido na prescrição. 

 

A informação apresentada nesta recomendação tem um propósito informativo e não substitui uma consulta com um médico. Caso tenha 

alguma dúvida sobre o conteúdo desta recomendação e a sua aplicabilidade no seu caso particular, deve consultar o seu médico assistente. 
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