
Salut
Campanya de millora

del tractament (segona fase)

A
quest segon trimestre de l’any ens centrarem
en els medicaments que s’utilitzen per a dor-
mir, també anomenats hipnòtics o ansiolítics.
Vivim en una societat on tot va molt de pres-

sa i on tendim a buscar la immediatesa. És per això que
quan anem a dormir pretenem que el nostre cos i cervell
baixin la intensitat de treball per aconseguir adormir-nos
al moment. Quan això no passa, ens posem neguitosos i
comencem a descomptar les hores de son de manera que
el nostre cervell no aconsegueix relaxar-se. Sovint es
pensa que prenent un hipnòtic o ansiolític ens portarà a
assolir ràpidament el nostre objectiu però aquests medi-
caments, com tots, no estan exempts de riscos i no són
més que una solució temporal al problema, que hem de
mirar de resoldre adquirint uns bons hàbits a l’hora d’a-
nar a dormir.

Què són els hipnòtics o ansiolítics?
Les benzodiazepines (BZD) són substàncies psicotrò-

piques que tenen efectes hipnòtics, sedants, ansiolítics,
anticonvulsius, amnèsics i relaxants musculars.

Habitualment s’utilitzen per millorar l’ansietat i
els problemes per dormir però també tenen altres
usos.

Alguns exemples són el lorazepam, alprazolam,
diazepam o similars. El zolpidem no és una benzo-
diazepina com a tal, però actua de manera similar.

Les BZD tenen uns efectes immediats i evidents
que els converteixen en medicaments molt valorats
pels usuaris però, amb informació insuficient sobre
la seva seguretat, es poden considerar una solució
fàcil a problemes emocionals lleus, generant risc de
situacions d’abús. 

Cal aturar el tractament amb benzodiazepi-
nes?

Les BZD són eficaces reduint els símptomes
d’ansietat i els problemes del son quan s’utilitzen a
curt termini (entre 4-12 setmanes), tanmateix, si es
prenen amb regularitat durant períodes llargs de
temps poden tenir conseqüències negatives, espe-
cialment en gent gran.  Alguns d’aquests problemes
inclouen:

- Sedació i confusió 
- Problemes de memòria
- Trastorns de l’equilibri i caigudes
- Fractures òssies
- Accidents durant la conducció

Per tant, si s’atura la BZD és probable que mi-

llori la memòria, el temps de reacció, l’estat de vigilàn-
cia, la capacitat de concentració i la qualitat de vida, a
part que es redueix el risc de caigudes, accidents i fractu-
res òssies.

El seu ús crònic pot generar també fenòmens de tole-

rància i dependència. 
Després d’unes setmanes de prendre el medicament,

el cos i el cervell s’acostumen i es necessiten dosis més
elevades. Amb el temps, aquesta dosi més alta tampoc té
efecte, de manera que es necessita una dosi encara més
alta i així, successivament. Aquest efecte s’anomena to-

lerància. 

És probable també que, si el tractament es prolonga
molt de temps, la persona esdevingui depenent (addicte)
a la BZD i que en aturar-la de forma sobtada es desenvo-
lupin símptomes d’abstinència (insomni, ansietat, pèrdua
de gana i pes, tremolor, suor, vertigen). És freqüent que
la persona continuï prenent el medicament per evitar l’a-
parició d’aquests símptomes desagradables.
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Exemple de calendari de retirada
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Com es pot deixar de prendre?
Si s’ha estat prenent durant molt de temps, no es re-

comana deixar de prendre la medicació de cop. Cal atu-
rar-la de manera gradual i progressiva a fi que no apare-

guin els símptomes
d’abstinència i sempre
sota supervisió mèdica.
La quantitat que es re-
dueix en cada cas pot
variar. Per tant, el seu
metge l’assessorarà so-
bre la reducció de la do-
si, l’escala de temps,
etc., amb l’ajut d’un ca-
lendari de retirada (veu-
re figura 1). S’aconsella
reduir la dosi progressi-
vament fins a la suspen-
sió total, en un procés
que pot durar entre 10 i
24 setmanes.

Montse Cols, adjunta al sevei
de Farmàcia de L'Hospital de

Palamós
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